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EDITORIAL
UNA NOVA OPORTUNITAT PER A SER MÉS EUROPA

De nou, presentem un altre número de l'Alerta Europa que intenta, com sempre, acostar les
novetats sobre assumptes europeus de manera comprensible i amena. Del seu contingut, cal
ressaltar els articles dedicats a les noves estratègies sobre drets humans. Encara estem patint els
efectes d'una pandèmia que ha afectat molts àmbits de les nostres vides, però si en alguna cosa
no ha d'afectar aquesta crisi sanitària i social és el gaudi i garantia dels drets fonamentals, tant
les llibertats públiques, com els drets civils i els drets socials. Sobretot, aquests últims, perquè
són els que més pateixen les conseqüències.
La majoria de les vegades donem per fet que, per estar en una democràcia, l'Estat de dret
garanteix els nostres drets fonamentals, per això no hem de preocupar-nos-en en absolut. Si bé,
els nostres drets fonamentals sempre han de ser defensats, des de la democràcia militant, perquè
són molts els riscos que aguaiten, molts grups d'intolerants que no desitgen una democràcia
plena o que advoquen per un sistema de drets fonamentals a la carta, i la Unió Europea no pot
permetre això, ni tampoc cap dels seus estats membres. Per això iniciatives com la nova
Estratègia per a reforçar l'aplicació de la Carta dels Drets Fonamentals a la UE posseeixen una
gran rellevància; mai és tard per a promoure i difondre els drets humans, hauria de ser un poc
més habitual del que és.
Una altra de les novetats, i aquesta també molt important, és l'article sobre la Guia sobre règim
global de sancions en matèria de drets humans. Sembla que la Unió Europea, després de
l'adopció del reglament relatiu a mesures restrictives contra violacions i abusos greus dels drets
humans, està disposada a lluitar de manera efectiva contra les violacions dels drets humans, i la
situa ja per fi com un actor rellevant en matèria de defensa dels drets humans. Ara caldria esperar
que aquesta garantia dels drets fonamentals, aquesta presa de posició respecte de la seua
defensa i promoció, també s'aplicara amb més empenta en la política comercial amb tercers
països, perquè molts d'ells no respecten ni els més bàsics drets.
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Aquesta Alerta és una invitació per a avivar el debat sobre els drets humans, sobre la seua
importància, sobre la necessitat de defensar-los dels enemics de la democràcia i de la dignitat de
la persona, perquè tenim clar que, quan parlem de drets humans, parlem de persones, de la seua
dignitat, per això és crucial conéixer-los i defensar-los cada dia de les nostres vides, per tots
nosaltres.
Daría Terrádez Salom
Directora General de Relacions amb la UE i l’Estat
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I.

AVANÇOS INSTITUCIONALS

❖ Agenda conjunta institucional per a 2021 i prioritats 2020-2024
Acabant-se el desembre es van presentar les previsions institucionals per al nou període, que de
manera comuna se centren en la pròxima recuperació de la Unió. Així, el diàleg a tres format per
la Comissió, el Parlament i el Consell, han elaborat un document conjunt de treball amb les
prioritats legislatives per a2 021 (Agenda), amb la finalitat d'agilitar el procés al màxim possible
per a obtenir una efectivitat a més curt termini. Els tres dirigents també van signar per primera
vegada en la història objectius polítics i les prioritats conjuntes per a 2020-2024, presentant un
ambiciós programa polític i legislatiu per a la recuperació i una vitalitat renovada fins a 2024.

Font imatge: Comissió Europea

➢ Agenda conjunta institucional 2021
Aquesta declaració conjunta afirma que les acciones s'emmarcaran en les prioritats
estratègiques establides per les institucions de la UE a l'inici del mandat, reforçant la identitat
europea i aprofitant tot el potencial que ofereixen els Tractats.
S'acorda donar la màxima prioritat a les següents iniciatives, a fi d'aconseguir tot el que siga
possible abans del terme de 2021 i establir les bases per a la transformació, la recuperació i la
resiliència futura d'Europa:
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o

Aplicar el Pacte Verd Europeu: a fi de garantir que la transició climàtica siga justa i que
ningú es quede arrere, per a permetre a la Unió d’aconseguir la neutralitat climàtica d'ací
a 2050

o

Modelar la dècada digital d'Europa: impulsant la digitalització, en particular pel que fa a
l'educació, la formació i la sanitat, així com a la sobirania digital i la capacitat d'innovació
d'Europa

o

Aconseguir una economia al servei de les persones: lluitant per aconseguir una major
justícia i prosperitat social, mitigant les conseqüències negatives de la crisi per als grups
socials més vulnerables.

o

Aconseguir una Europa més forta en el món: a fi de consolidar una marca europea a escala
mundial.

o

Promoure una Europa lliure i segura: per a garantir el control efectiu de les fronteres
exteriors, protegir la lliure circulació consolidant el marc de Schengen i millorar la
resposta d'Europa a les crisis sanitàries.

o

Protegir i reforçar la nostra democràcia i defensar els nostres valors europeus comuns:
amb la defensa i protecció l'Estat de Dret i els drets i llibertats fonamentals i la protecció
dels ciutadans enfront d'amenaces i delictes emergents.

➢ Objectius i prioritats conjuntes per al període 2020-2024
Les prioritats per a la legislatura en curs se centren fonamentalment en la recuperació
després de la pandèmia, i fixen com a objectius principals:
o

Garantir una recuperació total de la pandèmia de COVID-19, amb una col·laboració més
ambiciosa en matèria de sanitat i protecció civil, i amb la construcció d'una Unió Europea
de la Salut, respectant la distribució de competències.

o

La construcció d'una Unió del demà, amb l’impuls de la investigació i el
desenvolupament.

o

El lideratge mundial de la UE en la lluita contra el canvi climàtic
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o

Conformar solucions europees pròpies en l'àmbit digital amb la finalitat d'establir la
sobirania digital d'Europa per a reforçar el nostre lloc en l'economia mundial i defensar
els valors europeus.

o

Adoptar mesures per a continuar aplicant el Pilar Europeu de Drets Socials, ja que els
efectes econòmics de la crisi i la velocitat de recuperació no seran els mateixos per a tots
els grups de la societat ni per a totes les regions de la UE.

o

Reforçar els fonaments de l'economia: lliure circulació amb el reforç de Schengen, suport
als programes nacions de reforma i inversió, reforç de la moneda única, i mesures de
protecció contra la competència deslleial exterior.

o

Defensar els valors comuns i reforçar el model democràtic: compromís amb l'Estat de
Dret i garantia de la seguretat, respecte pels drets fonamentals i reforma del sistema de
migració i asil.

o

Reforç de la UE en el seu paper d'actor mundial: col·laboració amb socis estratègics i
països afins, amb especial atenció als socis del veïnatge oriental i meridional. Millora de
les capacitats de densa i cerca d'unes condicions de competència equitatives.

Més informació : Pàgina web dedicada a les prioritats conjuntes

Font imatge: Comissió Europea

Pròxims passos: Les tres institucions col·laboraran ara sobre la base d'aquesta declaració i
aquestes conclusions sobre totes les propostes pendents, que es regeixen pels principis de valor
afegit europeu, subsidiarietat i proporcionalitat. Les institucions també s'han compromés a
col·laborar amb els ciutadans perquè aquests tinguen més possibilitats d'explicar-se sobre el seu
futur, també a través de la pròxima Conferència sobre el Futur d'Europa.
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❖ Conclusions del Consell Europeu de desembre de 2020 .
Els passats 10 i 11 de desembre va tindre lloc l'última
reunió de l'any del Consell Europeu, celebrada a
Brussel·les de manera presencial. Els líders dels
estats membres van començar rendint homenatge a
l'antic president francés Valéry Giscard d'Estaing,
Font imatge: Consell Europeu

que va morir el passat 2 de desembre.

Les principals conclusions de la reunió poden resumir-se en els següents punts:
➢ Marc financer pluriennal i Next Generation EU: convida el Parlament Europeu i el Consell
que prenguen immediatament les mesures necessàries per a l'adopció de la totalitat del
paquet d'instruments pertinents, en particular el Reglament sobre el marc financer
pluriennal i la Decisió sobre els recursos propis.
➢ COVID-19: acull amb satisfacció les notícies sobre desenvolupament de vacunes eficaces,
però alerten que no cal abaixar la guàrdia enfront del virus. Es comprometen a reforçar
la coordinació per a preparar l'aixecament progressiu de restriccions. Destaca la
necessitat de continuar treballant per a incrementar la resiliència en l'àmbit sanitari, en
particular impulsant els treballs sobre les propostes per a una Unió de la Salut
➢ Canvi climàtic: el Consell Europeu confirma un objectiu vinculant per a la UE de reducció
interna neta de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, d'ací a 2030, d'almenys un
55% respecte dels valors de 1990. Insta als colegisladors que reflectisquen aquest nou
objectiu en la proposta de Llei Europea del Clima i que adopten ràpidament aquesta llei.
➢ Seguretat: El Consell Europeu fa una crida a fi que s'intensifique la lluita contra els
continguts il·lícits en línia, s'adopte amb celeritat la proposta sobre la lluita contra la
difusió de continguts terroristes en línia, es garantisca que l'educació i la formació
religioses són conformes als drets i valors fonamentals europeus i es done suport a
iniciatives destinades a comprendre millor la propagació d'ideologies extremistes.
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➢ Relacions externes:
o

els EUA: La UE espera amb interés col·laborar amb els Estats Units, en particular
a fi de reforçar la resposta mundial a la pandèmia de COVID-19, lluitar contra el
canvi climàtic, potenciar la recuperació econòmica, cooperar en assumptes
digitals i tecnològics, enfortir els intercanvis comercials mutus, solucionar les
diferències comercials, reformar l'OMC i promoure el multilateralisme, la pau i la
seguretat.

o

Mediterrani oriental: reitera l'interés estratègic de la UE en el desenvolupament
d'una relació cooperativa i mútuament beneficiosa amb Turquia i insisteix en la
importància de mantenir oberts els canals de comunicació entre tots dos.
També ha sol·licitat a l'Alt Representant i a la Comissió que presenten un informe
sobre l'estat dels treballs en relació amb les relacions polítiques, econòmiques i
comercials entre la UE i Turquia.

o

Veïnatge meridional: El Consell Europeu espera amb interés la pròxima
Comunicació conjunta de la Comissió i de l'Alt Representant sobre una
associació renovada amb els països veïns meridionals. Aquesta associació ha de
basar-se en l'actualització i intensificació del diàleg polític en tot el Mediterrani i
conduir a una cooperació reforçada amb la finalitat de resoldre qüestions
d'interés comú i aprofitar les oportunitats compartides

La pròxima reunió se celebra el 21 de gener, a través de videoconferència, en la qual els líders
debatran sobre la coordinació de la resposta a la pandèmia de COVID-19, amb inclusió de la
vacunació a gran escala i el desplegament de tots els instruments disponibles per a limitar la
propagació del virus
La següent reunió presencial està prevista per als pròxims 25 i 26 de març, sempre que siga
possible d'acord amb les dades d'evolució de la pandèmia
Informació addicional:
Document de conclusions
Ordre del dia
Informe del president Charles Michel
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II.

NOTÍCIES

1. PACTE VERD EUROPEU
❖

Estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent

La Comissió Europea ha presentat la seua Estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent,
acompanyada d'un pla d'acció que engloba 82 iniciatives en deu àmbits clau (“accions
emblemàtiques”) amb mesures concretes per a aquests pròxims anys.

Font imatge: Comissió Europea

El transport contribueix entorn del 5% del PIB de la Unió i dona ocupació a més de 10 milions de
persones. Això fa que el sistema de transport siga fonamental per a les empreses europees i
cadenes de producció i subministrament globals. Si bé és cert que el transport té costos socials i
mediambientals alts per a la nostra societat. De fet, les emissions ocasionades pels transports
representen al voltant d'una quarta part del total d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de
la Unió.
L'Estratègia estableix les bases perquè el sistema de transports de la Unió puga aconseguir la
seua transformació ecològica i digital i siga més resilient davant futures crisis. Tal com indica el
mateix Pacte Verd, amb una reducció del 90% de les emissions d'ací a 2050, s'aconseguirà
mitjançant un sistema de transport que siga intel·ligent, competitiu, segur, accessible i
assequible. Aquest procés evolutiu no hauria de deixar ningú arrere: és fonamental que la
mobilitat estiga disponible i assequible per a tothom, que les regions rurals i allunyades
romanguen connectades i que el sector oferisca condicions socials i laborals justes.
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D’altra banda, el Pla d'acció presenta 82 mesures concretes que seran adoptades entre 2020 i
2024 agrupades en tres grans pilars:

Font imatge: Comissió Europea

Pròxims passos: gràcies a aquesta estratègia i a aquest pla d'acció, el sistema de transport
europeu mantindrà el rumb cap a un futur intel·ligent i sostenible gràcies a unes fites concretes:
En 2030:
▪ Almenys 30 milions

En 2035:
▪

Hi

haurà

d'automòbils de zero

aeronaus

emissions circularan per les

gran

carreteres europees.

d'emissió

▪ 100 ciutats europees seran
climàticament neutres.
▪ El trànsit ferroviari d'alta

En 2050:

de

grandària
zero

llistes per a la
seua

▪ Pràcticament tots els vehicles
pesants nous seran de zero
emissions
▪ El trànsit de mercaderies per
ferrocarril s'haurà duplicat;
▪ Una xarxa transeuropea de

comercialització.

velocitat s'haurà duplicat

transport (RTE-T) multimodal
totalment operativa

▪ Els viatges col·lectius

proporcionarà connectivitat

planificats per a trajectes

d'alta velocitat per a un

inferiors a 500 km hauran de

transport sostenible i

ser neutres en emissions de

intel·ligent.

carbonis.
▪ Desplegament a gran escala
de la mobilitat
automatitzada.
▪ Vaixells d'emissió zero per a
la seua comercialització.
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❖ Pacte Europeu pel Clima: presentació
El 16 de desembre de 2020 va tindre lloc
la presentació i llançament del Pacte
Europeu pel Clima, peça clau del Pacte
Verd Europeu. Aquesta iniciativa convida
les persones, comunitats i organitzacions
a participar en l'acció pel clima, creant i
oferint així espais perquè la ciutadania
europea compartisca informació, debata
Font imatge: Comissió Europea

i actue sobre la crisi climàtica.

Des d’Europe Direct Comunitat Valenciana vam estar seguint amb atenció l'esdeveniment en
línia. Aquest va començar amb tres presentacions sobre accions concretes que, com a ciutadans
i ciutadanes, podem adoptar i realitzar en el nostre dia a dia a fi de contribuir a la protecció del
medi ambient.
A continuació, va tindre lloc la presentació dels nous ambaixadors i ambaixadores climàtiques
del Pacte Europeu pel Clima. El seu objectiu és contribuir a difondre informació fonamentada
científicament sobre les accions pel clima i proporcionar consells pràctics per a la vida
quotidiana. Les inscripcions encara es troben obertes i des de la Comissió van convidar i conviden
a tothom a participar.
Des de diferents punts de la Unió, els ambaixadors i ambaixadores van plantejar al vicepresident
executiu de la Comissió Europea responsable del Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans,
diferents qüestions i preguntes. Es va iniciar així un debat interactiu amb el vicepresident
executiu, en el qual es van posar en relleu diverses qüestions com la pobresa energètica,
l'apoderament juvenil, la dependència dels combustibles fòssils, la contaminació dels oceans o
la protecció en la transició verda de les persones més vulnerables. El vicepresident va insistir en
la necessitat d'actuar des de diferents fronts, i que és essencial no únicament l'acció ciutadana
sinó l'acció empresarial i governamental.
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Com ha reiterat en diverses ocasions el vicepresident, aquest pacte “reunirà tots els que desitgen
actuar pel bé del nostre planeta. Mitjançant el Pacte volem ajudar tots els ciutadans d'Europa a
actuar en la seua vida quotidiana, brindar-los l'oportunitat de participar en la transició ecològica
i inspirar-se recíprocament. En la lluita contra el canvi climàtic, qualsevol pot actuar, i tothom pot
prendre’n part”.
Més informació: web Pacte Europeu pel Clima

❖ Bateries sostenibles: nova proposta de reglament
La Comissió ha proposat una iniciativa dins del Pla d'acció per a l'economia circular (vegeu Alerta
núm. 14, abril 2020) per a modernitzar de la legislació de la Unió sobre bateries.
La demanda de bateries en el territori europeu està augmentant ràpidament i es preveu que es
multiplique per 14 d'ací a 2030. Les bateries són, sens dubte, un aspecte fonamental en la
promoció de la sostenibilitat competitiva i són necessàries per al transport ecològic, l'energia
neta i en definitiva per a aconseguir la neutralitat climàtica d'ací a 2050.

Font imatge: Comissió Europea
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En un context com l'actual i a la llum d'aquestes previsions, esdevé necessària una revisió i
modernització del marc jurídic que les regula. Així doncs, la Comissió proposa ara un nou
Reglament que aborda les qüestions socials, econòmiques i mediambientals relacionades amb
tots els tipus de bateries. Entre els objectius que persegueix la nova regulació podem destacar
els següents:
▪

Promoció de la sostenibilitat competitiva a Europa. La Comissió proposa requisits
obligatoris per a totes les bateries comercialitzades en el mercat de la UE.

▪

Garantia de seguretat jurídica, contribuint a desbloquejar inversions a gran escala i a
impulsar la capacitat de producció de bateries innovadores i sostenibles

▪

Minimització de l'impacte mediambiental de les bateries per a aconseguir els objectius
climàtics del Pacte Verd Europeu. Entre les mesures, cal assenyalar la contribució a
l'electrificació del transport per carretera, l'impuls de l'economia circular de la cadena de
valor de les bateries i l'establiment de nous requisits i objectius sobre el contingut de
materials reciclats i la recollida, el tractament i el reciclatge de les bateries en la part final
de la seua vida útil.

▪

Reutilització de les bateries dels vehicles elèctrics

Pròxims passos: aquesta proposta de reglament serà tramitada pel procediment legislatiu
ordinari, i entrarà en vigor als 20 dies de la seua publicació en el DOUE. En aquesta, es proposa
una entrada en vigor a partir d'1 de gener de 2022. Continuarem atents a la tramitació de la
proposta.

❖ PAC: recomanacions per a plans estratègics nacionals
La Comissió va publicar a la fi de desembre recomanacions personalitzades per a cada Estat,
acompanyades d'una Comunicació, perquè contribuïsquen a l'elaboració dels seus plans
estratègics de la política agrícola comuna (PAC).
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En 2018, la Comissió va presentar les seues propostes sobre la reforma de la PAC. Amb una nova
PAC més intuïtiva i innovadora, l'objectiu que es perseguia era que aquesta poguera respondre
millor als reptes actuals i futurs al mateix temps que seguir donant suport a les necessitats actives
dels agricultors i agricultores europees.
Les noves propostes també han permés que la PAC realitze una contribució significativa al Pacte
Verd Europeu, especialment en el marc de l'Estratègia “De la Granja a la Taula” i de l'Estratègia
sobre Biodiversitat (vegeu Alerta núm. 15, juny 2020).
Les recomanacions per a l'elaboració dels
plans estratègics de la PAC formen part del
diàleg entre la Comissió i els estats membres
per a donar-los suport en l'aplicació de la PAC

Font imatge: Comissió Europea

a partir de 2023, així com per a vetlar perquè

aquests plans contribuïsquen de manera ambiciosa al Pacte Verd.
A més, el 14 de gener, d'acord amb les recomanacions anteriors, es va publicar una llista de
règims ecològics que podrien secundar-se en la futura política agrícola comuna (PAC). Aquesta
llista té com a objectiu contribuir al debat entorn de la reforma de la PAC i el seu paper en la
consecució dels objectius del Pacte Verd. També millora la transparència del procés per a establir
els plans estratègics de la PAC i proporciona als agricultors, les administracions, els científics i les
parts interessades una base per a continuar debatent sobre com fer el millor ús d'aquest nou
instrument.
Més informació: fitxa informativa
Pròxims passos: el calendari específic dels plans estratègics de la PAC, inclosa la presentació
formal per part dels estats membres i l'aprovació de la Comissió, dependrà del resultat de les
negociacions amb els colegisladors. No obstant això, l'ambició de la Comissió és que
s’aconseguisca un acord polític en la primavera de 2021. Els estats membres tindrien llavors fins
a l'1 de gener de 2022 per a presentar els seus plans. La Comissió treballarà per a examinar i
aprovar els plans, a temps per a la seua aplicació a partir de l'1 de gener de 2023.
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2. UNA EUROPA ADAPTADA A L’ERA DIGITAL

❖ Pla d'acció per al suport a mitjans de comunicació i audiovisuals
El passat 3 de desembre la Comissió va adoptar un Pla d'acció per a donar suport a la recuperació
i la transformació dels sectors audiovisual i dels mitjans de comunicació, amb el qual pretén
ajudar aquest sector a afrontar la crisi provocada per la COVID-19 i a millorar la seua
competitivitat.
El pla gira entorn de tres àmbits d'activitat i presenta deu accions concretes:
✓ Recuperar: ajudar les empreses audiovisuals i de mitjans de comunicació a trampejar el
temporal actual, així com per a proporcionar liquiditat i suport financer, amb l'objecte
de:
1) Facilitar l'accés a l'ajuda de la UE a través d'una eina interactiva per a guiar les
empreses de mitjans de comunicació a través dels diversos instruments de suport.
2) Impulsar la inversió en el sector audiovisual a través de la plataforma MEDIA INVEST”,
l'objectiu de la qual és mobilitzar inversions per valor de 400 milions d'euros al llarg d'un període
de set anys.
3) Posar en marxa una iniciativa «NEWS»/”NOTÍCIES” per a agrupar accions i ajudes per a
donar suport al sector dels mitjans informatius.
✓ Transformar: en aquesta secció s'analitza com abordar els problemes estructurals i
ajudar la indústria a fer front a la doble transició digital i ecològica en un context de feroç
competència mundial, amb els objectius següents:
4) Fomentar espais de dades mediàtiques europees per a l'intercanvi de dades i la
innovació.
5) Impulsar una coalició industrial europea en l'àmbit de la realitat virtual i la realitat
augmentada.
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6) Facilitar les converses i actuacions perquè el sector siga climàticament neutre d'ací a
2050.
➢ Capacitar i apoderar als ciutadans i les empreses: en aquesta secció s'analitza el paper
dels europeus, que han de ser protagonistes de la Dècada Digital. Per això, el pla presenta
les accions següents:
7) Iniciar un diàleg amb el sector audiovisual per a millorar l'accés i la disponibilitat de
continguts audiovisuals en tota la UE, a fi d'ajudar el sector a expandir-se i arribar a nous públics
i consumidors perquè gaudisquen de continguts molt diversos.
8) Fomentar el talent mediàtic europeu
9) Capacitar els ciutadans, sobretot mitjançant el reforç de l'alfabetització mediàtica i el
suport a la creació d'un servei d'agregació de notícies alternatiu independent.
10) Garantir el funcionament del mercat europeu dels mitjans de comunicació.
Pròxims passos: la majoria de les accions descrites en el pla d'acció es posaran en marxa en els
primers mesos de 2021. Es duran a terme consultes amb les parts interessades per a aplicar de la
millor manera possible les mesures sobre el terreny.

Font imatge: Comissió Europea
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❖ Noves normes per a les plataformes digitals
La Comissió va proposar el 15 de desembre dos nous reglaments sobre serveis digitals i sobre
mercats digitals, com a eixos de l'Estratègia Digital Europea.
❖ La Llei sobre serveis digitals introduirà una sèrie de noves obligacions harmonitzades a
escala de la UE aplicables als serveis digitals, com ara:
o

normes sobre la retirada de béns, serveis o continguts il·lícits en línia;

o

salvaguardes per als usuaris que els seus continguts hagen sigut suprimits
erròniament per les plataformes;

o

noves obligacions perquè les plataformes adopten mesures basades en els
riscos per a evitar l'abús dels seus sistemes;

o

mesures de transparència d'ampli abast, incloses les relatives a la publicitat en
línia i als algorismes utilitzats per a recomanar continguts als usuaris;

o

nous poders de control del funcionament de les plataformes, per exemple,
facilitant l'accés dels investigadors a les dades clau d'aquelles;

o

noves normes sobre traçabilitat de les empreses en els mercats en línia, per a
ajudar a localitzar els venedors de béns o serveis il·legals;

o

un procés de cooperació innovador entre les autoritats públiques per a garantir
l'aplicació efectiva en tot el mercat únic.

❖ La Llei sobre mercats digitals:
o

s'aplicarà únicament als principals proveïdors de serveis de plataforma bàsica
més propensos a pràctiques deslleials, com ara els motors de cerca, les xarxes
socials o els serveis d'intermediació en línia, que complisquen els criteris
legislatius objectius per a ser designats com a “guardians d'accés”;

o

prohibirà una sèrie de pràctiques manifestament deslleials;

o

exigirà als guardians d'accés que adopten de manera proactiva determinades
mesures;
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o

imposarà sancions per incompliment que podrien traduir-se en multes de fins al
10% del volum de negocis mundial del guardià d'accés, a fi de garantir l'eficàcia
de les noves normes. En el cas dels infractors recurrents, es podran imposar
recursos addicionals als guardians després d'una investigació de mercat.

Pròxims passos: les propostes de la Comissió es tramitaran segons el procediment legislatiu
ordinari. En cas d'aprovar-se, el text final serà directament aplicable en tota la Unió Europea,
d'acord amb la proposta inicial al cap de 3 mesos des de la seua publicació.

Font imatge: Comissió Europea

D'interés: Webinar sobre la Digital Service Act, organitzat per EUIPO.

❖ Nova Estratègia de Ciberseguretat
La Comissió i l'Alt Representant de la Unió per a Afers Exteriors i Polítiques de Seguretat van
presentar el 16 de desembre la nova Estratègia de Ciberseguretat de la UE.
L'objectiu d'aquesta estratègia és reforçar la resiliència col·lectiva d'Europa enfront de les
ciberamenaces i garantir que tots els ciutadans i empreses puguen beneficiar-se plenament de
serveis i eines digitals fiables i fiables, ja que la ciberseguretat és una de les principals prioritats
de la Comissió i la pedra angular d'una Europa digital i connectada.
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La nova estratègia té com a objectiu principal garantir una Internet global i oberta amb fortes
salvaguardes on existisquen riscos per a la seguretat i els drets fonamentals de les persones a
Europa. Inclou propostes concretes d'iniciatives reguladores, estratègiques i d'inversió en els tres
àmbits d'acció de la UE:
•

Resiliència, sobirania tecnològica i lideratge. Amb aquesta línia d'acció, la Comissió
proposa:
o

Re visar les normes sobre la seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació
per mitjà d'una Directiva sobre les mesures destinades a garantir un elevat nivell
comú de ciberseguretat en la Unió (la Directiva SRI revisada o «SRI 2»).

o

Crear una xarxa de Centres d'Operacions de Seguretat basats en la intel·ligència
artificial (IA) perquè puguen detectar ciberatacs.

•

Capacitat operativa per a previndre, dissuadir i respondre, a través de la cooperació entre
els organismes de la UE i les autoritats dels estats membres encarregades de la prevenció
i resposta als ciberatacs, per a defensar els seus ciutadans i els interessos de seguretat
nacional.

•

Promoció d'un ciberespai global i obert, mitjançant la cooperació amb socis de tot el
món.

La UE es compromet a donar suport a aquesta estratègia mitjançant un nivell d'inversió sense
precedents en la transició digital de la UE durant els pròxims set anys, mostrant així el compromís
de la UE amb la seua nova política tecnològica i industrial i l'agenda de recuperació.

Font imatge: Comissió Europea
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3. UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES

❖ Crisis COVID: prevenció d’acumulació de préstecs de dubtós
cobrament: nova estratègia

El passat 16 de desembre la Comissió Europea va presentar l’Estratègia per a la prevenció a nivell
europeu de l'acumulació de préstecs de dubtós cobrament com a conseqüència de la crisi del
coronavirus. Aquesta estratègia, cerca garantir a les llars i a les empreses l'accés al finançament
que necessiten durant tota la crisi, i deriva del pla d'acció per a esmenar el problema dels
préstecs dubtosos acordat pels ministres de Finances de l’ ECOFIN al juliol de 2017.

Font imatge: Comissió Europea

La Comissió planteja una sèrie de mesures entorn de quatre eixos clau:
➢ Major foment dels mercats secundaris per als actius devaluats, per al que es proposa:
o

Adoptar la proposta de la Comissió sobre els administradors i els compradors de crèdits
que està sent actualment debatuda en el Parlament Europeu i el Consell.

o

Crear un centre de registre de dades electròniques a escala de la UE que servisca de
suport al mercat de préstecs dubtosos en l'intercanvi d'informació entre totes les parts
interessades de manera que s’augmente la transparència del mercat i es resolguen els
actius d'una manera més eficient.
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➢ Reformar el dret de la UE en matèria d'insolvència empresarial i cobrament de deutes:
amb la intenció de preservar la protecció dels consumidors mitjançant la convergència
dels diferents cossos normatius d'insolvència en tota la UE. Per a això, insta el Parlament
i el Consell a aconseguir un acord sobre la proposta legislativa de normes mínimes
d'harmonització de l'execució extrajudicial accelerada de garanties reals, proposada per
la Comissió en 2018. Aquesta adequació implica:
o

Augmentar la seguretat jurídica.

o

Accelerar la recuperació del valor en benefici tant per a deutors com creditors.

➢ Donar suport a la creació i cooperació de societats nacionals de gestió d'actius per a:
o

Fomentar la cooperació entre societats nacionals de gestió d'actius dels estats membres.

o

Facilitar l'intercanvi de millors pràctiques.

o

Proporcionar assistència en la coordinació dels intercanvis recíprocs de dades sobre
inversors, deutors i administradors.

o

Garantir el compliment de les normes en matèria de transparència i dades.

➢ Plantejar mesures cautelars.
Tenint en compte el context actual derivat de la crisi sanitària, la Unió Europea permet, en cas de
ser necessari, l'aplicació de mesures cautelars de suport públic per a assegurar la continuïtat del
finançament en virtut de la Directiva de la UE sobre reestructuració i resolució bancària i els
marcs d'ajudes estatals.
Juntament amb aquesta estratègia, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) també
prestarà un suport significatiu a les reformes destinades a millorar els marcs d'insolvència,
judicials i administratius, i a sustentar una resolució eficient dels préstecs dubtosos.
Més informació:
Paquet bancari de la Comissió d'abril de 2020.
Paquet de recuperació dels mercats de capitals.
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4. UNA EUROPA MÉS FORTA AL MÓN

❖ Relacions UE/EUA: Nova Agenda Transtlàntica
El passat 2 de desembre la
Comissió Europea va presentar
juntament amb l'Alt Representant
una

nova

proposta

d'agenda

transatlàntica per a la cooperació
global centrada en aquelles àrees
en les quals els valors i els
interessos de totes dues potències
convergeixen.

Font imatge: Comissió Europea

La nova agenda suposa la consolidació del full de ruta a seguir per a afrontar conjuntament els
reptes i les oportunitats que planteja el context internacional, posant el focus d'atenció en
aquells àmbits d'actuació en els quals es requereix lideratge mundial:
➢ Treballar junts per un món més saludable: COVID-19 i més enllà
La Unió Europea busca el suport dels Estats Units per a liderar la promoció de la cooperació
global en resposta al coronavirus, la protecció de vides i mitjans de subsistència i la reobertura
de l'economia. Per a això, totes dues potències han de:
•

Reforçar l'Organització Mundial de la Salut.

•

Assegurar la distribució equitativa a escala mundial de vacunes, test i tractaments.

•

Desenvolupar capacitats conjuntes de preparació i resposta.

•

Facilitar el comerç de productes mèdics essencials.

•

Garantir el finançament al desenvolupament.
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➢ Treballar junts per a protegir el nostre planeta i la nostra prosperitat
La Unió Europea reclama el favor dels Estats Units en la lluita per un canvi sistèmic que pose la
pèrdua de diversitat i el canvi climàtic en el centre de les seues actuacions. Per a això, la UE
proposa:
•

Coordinar posicions de lideratge per a aconseguir acords mundials.

•

Establir una agenda ecològica transatlàntica global.

•

Fixar el compromís conjunt de zero emissions netes per a 2050.

•

Liderar conjuntament la lluita contra la desforestació.

•

Augmentar la protecció dels oceans.

•

Establir un marc regulador de les finances sostenibles.

•

Fomentar mesures per a evitar la fuga de carboni.

•

Aconseguir una aliança tecnològica ecològica.

➢ Treballar junts en matèria de tecnologia, comerç i normes
El paper que juguen la Unió Europea i els Estats Units en el context internacional converteix
aquests dos blocs en socis naturals en matèria de comerç, tecnologia i governança digital. Per
això, la UE planteja:
•

Liderar conjuntament la reforma de l'Organització Mundial del Comerç.

•

Col·laborar estretament en la resolució de diferències comercials bilaterals.

•

Crear un nou Consell de Comerç i Tecnologia UE-EUA.

•

Cooperar en matèria d'equitat fiscal, distorsions del mercat i responsabilitat de les
plataformes en línia i grans empreses tecnològiques.

•

Desenvolupar un enfocament comú per a la protecció de tecnologies crítiques.

•

Cooperar en matèria de reglamentació i normes, intel·ligència artificial i fluxos de dades.

➢ Treballar junts per un món més segur, pròsper i democràtic
Davant la necessitat de reforçar la democràcia i la defensa del Dret Internacional per a garantir la
resolució de conflictes, prosperitat i estabilitat global, la UE busca:
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•

Restablir una relació transatlàntica més estreta en l'àmbit geopolític.

•

Coordinar respostes conjuntes per a preservar l'estabilitat nacional i regional a través
d'un nou diàleg UE-EUA en matèria de seguretat, defensa i enfortiment del sistema
multilateral.

•

Aconseguir compromisos conjunts en la lluita contra l'autoritarisme, les violacions dels
drets humans i la corrupció.

•

Participar en la Cimera per a la Democràcia proposada pel president electe Joe Biden.

Pròxims passos: el Consell Europeu ha de confirmar ara els passos proposats com a full de ruta
de nova agenda transatlàntica per a la cooperació global abans del seu llançament en la cimera
UE-EUA prevista per al primer semestre de 2021.
Més informació: fitxa informativa
Web de la Delegació de la Unió Europea als EUA
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❖ UE/Xina: nou acord d'inversions
El passat 30 de desembre la Unió
Europea i la Xina van anunciar el
tancament de les negociacions
corresponents

a

un

principi

d'Acord Integral d'Inversió (CAI),
compromís derivat de la cimera
UE-Xina celebrada el passat 22 de
juny

(vegeu

Alerta

núm.16).

Aquesta confirmació es va produir
Font imatge: Comissió Europea

després d'una crida en la qual van

participar el president xinés, Xi Jinping, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der
Leyen, el president del Consell Europeu, Charles Michel, així com la canceller alemanya Angela
Merkel, en representació de la presidència del Consell de la UE, i el president francés Emmanuel
Macron.
El nou acord, considerat com el més ambiciós de la Unió Europea en termes de política d'inversió
amb un país tercer, marca un nou punt d'inflexió i posa el focus d'atenció en el compromís
manifestat per la Xina de:
➢ Facilitar l'accés dels inversors europeus als mercats del país asiàtic.
En termes de liberalització econòmica, la Xina es compromet a:
•

Relaxar les seues exigències pel que fa a l’ accés al mercat de les manufactures. Aquest
sector, que representa més de la meitat de la inversió total de la UE a la Xina, engloba
partides tan importants per a la UE com la automoció o l'equipament de productes
essencials per a les telecomunicacions i la salut.

•

Flexibilitzar les seues restriccions en diversos sectors com la sanitat privada, icloud
(serveis en el núvol), transport marítim internacional, serveis financers i mediambientals
o transport aeri.
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Per a això, l'administració xinesa facilitarà a les empreses europees l'obtenció d'autoritzacions i
tràmits burocràtics, així com garantirà un tracte just perquè puguen competir en millors
condicions. Sobretot, quant a subsidis, empreses estatals i transferència de tecnologia.
➢ Incorporar la sostenibilitat en les relacions d'inversió.
El futur acord vincula les parts en el respecte als principis bàsics del desenvolupament sostenible.
A aquest efecte, la Xina accepta:
•

Realitzar actuacions que milloren la protecció del medi ambient, com la implementació
efectiva de l'Acord de París sobre canvi climàtic.

•

Promoure una conducta empresarial responsable que defense els drets socials dels
treballadors, així com la ratificació dels convenis de l'Organització Internacional del
Treball (OIT).

Juntament amb els compromisos manifestats anteriorment, l'acord global recull la voluntat de
totes dues potències de completar les negociacions relatives a la protecció de les inversions, així
com la solució de controvèrsies en un termini no superior a 2 anys des de la signatura del CAI.
Pròxims passos: després de la revisió i traducció de l'acord per totes dues parts, s'espera que el
text es presente al Consell de la UE i el Parlament Europeu per a la seua aprovació.
Més informació:
Full informatiu sobre inversions a la Xina
Memoràndum
Desglossament de les negociacions
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5. PROMOCIÓ DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA EUROPEU
❖ Estratègia de prevenció COVID durant l’hivern
El passat 2 de desembre la Comissió
Europea va presentar la Estratègia per a
la gestió de la pandèmia durant els
mesos d'hivern. Aquesta estratègia
ofereix

un

enfocament

comú

de

coordinació a escala europea, per a
reduir el risc de transmissió del virus per
circumstàncies

específiques,

com

puguen ser les reunions en interiors i

Font imatge: Comissió Europea

deriva de recomanacions anteriors com
el full de ruta comú europeu per a l'aixecament cautelós de les mesures de contenció de la COVID19 (vegeu Alerta especial COVID-19, núm. 2).
La nova estratègia destaca la preocupació de la Unió Europea davant possibles casos de
relaxació de la població, i posa el focus d'atenció en la necessitat d'extremar la vigilància i la
precaució durant el període hivernal i els primers mesos de 2021, període en el qual està previst
el desplegament efectiu de les vacunes i l'anunci d'orientacions per a l'aixecament gradual i
coordinat de les mesures de contenció, si la situació epidemiològica ho permet.
Entre les mesures que recull aquesta estratègia de prevenció de la COVID-19 destaca:
➢ Assegurar el distanciament físic i la limitació dels contactes.
➢ Garantir els viatges segurs mitjançant l'adequació de les infraestructures de transport i la
comunicació escaient de les normes de quarantena a seguir.
➢ Establir plans per a afermar la capacitat de control, accés a altres tractaments i
contractació de personal del sector sanitari.
➢ Intensificar el nombre de proves realitzades i el rastreig de contactes a través
d'aplicacions nacionals.
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➢ Ajudar els Estats membres en la implementació de les estratègies nacionals de vacunació
i el repartiment de les vacunes conformement amb els plans de desplegament i
vacunació.
➢ Intensificar el suport públic a la lluita contra la fatiga pandèmica i l'assistència
psicosocial.

Pròxims passos: s'espera la presentació de noves recomanacions per al control de la pandèmia
en els primers mesos de 2021 sobre la base de l'experiència i les últimes directrius científiques
disponibles.

Més informació: Resposta al coronavirus

❖ Nova agenda de lluita contra el terrorisme i reforç d’EUROPOL
El passat 9 de desembre la Comissió Europea
va presentar la nova Agenda de Lluita contra
el Terrorisme amb la qual es pretén reforçar
la resiliència i protecció enfront de les
amenaces terroristes, juntament amb una
proposta

de

reglament

de

reforma

d'Europol.
Font imatge: Comissió Europea

La nova Agenda de Lluita contra el Terrorisme busca ajudar els Estats membres a anticipar i
previndre les amenaces terroristes a través de la millora de la seua capacitat de resposta i es
deriva de l'Estratègia de la UE per a una Unió de la Seguretat corresponent al període 2020-2025
(vegeu Alerta núm. 17)
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Entre els objectius que persegueix la nova agenda destaquen:
➢ Identificar vulnerabilitats i crear capacitat per a anticipar les amenaces
La capacitat dels Estats membres per a anticipar-se a qualsevol contingència de manera efectiva
implica invertir tots els seus esforços a certificar la validesa de les dades aportades al Centre
d'Intel·ligència i de Situació de la UE (INTCEN).
A aquest efecte, la Comissió Europea planteja:
•

Incrementar les inversions establides en matèria de noves tecnologies i seguretat.

•

Organitzar visites perquè grups d'assessors de seguretat protectora de la UE aporten la
seua experiència als Estats membres.

➢ Prevenir atemptats mitjançant la lluita contra la radicalització
Vist que els últims esdeveniments presenten un patró comú (atacs a llocs simbòlics o amb gran
concentració de persones), la Unió Europea ha decidit intensificar els recursos destinats a la
protecció física dels espais públics.
Per a això, la Comissió Europea proposa:
•

Aplegar les ciutats entorn d'un Compromís de la UE sobre Seguretat i Resiliència
Urbanes.

•

Garantir la seguretat aèria a través d'un marc jurídic per al desplegament d'agents de
seguretat en els vols.

•

Reforçar les infraestructures crítiques, com ara els bescanviadors de transport, hospitals
o centrals de producció energia.

•

Assistir als Estats membres en els controls sistemàtics a les fronteres.

•

Impedir la sol·licitud de permisos de tinences d'armes de foc a persones a les quals s’haja
denegat aquest permís en qualsevol Estat membres.

➢ Intensificar el suport operatiu, l'enjudiciament i els drets de les víctimes per a respondre
millor als atacs.
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Davant la necessitat de millorar la cooperació policial i l'intercanvi d'informació en tota la Unió
Europea, la Comissió Europea percaça:
•

Cooperar en la cerca de solucions jurídiques, operatives i tècniques per a garantir l'accés
licite a informació xifrada.

•

Presentar un Codi de Cooperació Policial de la UE en 2021.

•

Crear una Xarxa d'Investigadors Financers Antiterroristes amb la participació d'Europol.

•

Millorar la protecció de les víctimes i l'accés a indemnitzacions.

•

Donar suport als Estats membres en l'ús d'informació del camp de batalla per a
identificar, detectar i enjudiciar a combatents terroristes estrangers retornats.

•

Intensificar la cooperació amb els socis dels Balcans occidentals.

•

Negociar acords internacionals amb els països de veïnatge meridional respecte de
l'intercanvi de dades personals amb Europol.

•

Millorar la cooperació estratègica i operatives amb la regió del Sahel, la Banya d'Àfrica i
altres països i regions clau d'Àfrica i Àsia.

•

Nomenar un coordinador de la lluita contra el terrorisme.

La proposta de reglament de reforma d'Europol (Agència de la UE per a la Cooperació Policial)
afermarà aquest organisme com a suport operatiu a les investigacions dels Estats membres i
permetrà:
•

Garantir la cooperació amb el sector privat en la cerca de proves que demostren l'ús per
part de terroristes de serveis privats per a captar seguidors, planificar atemptats o
difondre propaganda que incite a la violència.

•

Contribuir al desenvolupament de noves tecnologies ajustades a les necessitats
policials.

•

Reforçar el control parlamentari i el marc de protecció de dades d'Europol.

•

Tractament conjunt de dades grans i complexes.

•

Millorar la cooperació en matèria de fiscalitat europea.

•

Potenciar la col·laboració amb països socis no pertanyents a la UE.

Més informació: Unió de la Seguretat — lloc web de la Comissió
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6. UN NOU IMPULS A LA DEMOCRÀCIA EUROPEA

❖ Paquet per a accelerar la seua digitalització i impulsar la formació
dels professionals de la justícia
En el marc de les prioritats de la Comissió en relació amb “un nou impuls a la democràcia
europea” i “una Europa adaptada a l'era digital”, la Comissió ha adoptat recentment un paquet
d'iniciatives amb l'objectiu d'avançar en la modernització dels sistemes judicials de la Unió.
El paquet d'iniciatives es divideix en dos grans pilars, un primer pilar sobre digitalització de la
justícia i un segon pilar sobre la formació judicial europea.
Respecte al primer pilar, la Comunicació sobre la digitalització de la justícia en la Unió ofereix un
conjunt d'eines per a promoure l'ús d'instruments digitals per part dels estats membres. Algunes
d'aquestes eines són:
▪

Fer de la cooperació judicial transfronterera digital l'opció per defecte.

▪

Lluita contra la delinqüència transfronterera, actualitzant el sistema de gestió de casos
d’Eurojust i creant una plataforma de col·laboració d'equips conjunts d'investigació.

▪

Millor accés a la informació amb bases de dades electròniques més fàcils d'usar.

▪

Estendre l'ús d'eines informàtiques per a la cooperació transfronterera com e-CODEX
(comunicació per a la justícia en xarxa mitjançant l'intercanvi de dades en línia).

Respecte al segon pilar, la Comissió ha adoptat la segona edició de l'Estratègia de la UE sobre
formació judicial, que estableix nous objectius, oferint formació en nous àmbits, com ara la
digitalització i la intel·ligència artificial, i estableix com a objectiu que d'ací a 2024 el 65% dels
jutges, magistrats i fiscals i el 15% dels advocats hagen rebut formació sobre Dret de la Unió
Europea. Sobre la base de la primera Estratègia de Formació Judicial en 2011, 1,2 milions de
professionals de la justícia han rebut formació en Dret de la UE.
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Pròxims passos: aquest nou conjunt d'eines es continuarà debatent amb els diferents actors
implicats, com ara administracions públiques, el poder judicial i les organitzacions de
professionals del dret, per a poder garantir-ne un seguiment ràpid i tangible. A més, està prevista
la celebració d'una conferència de la UE sobre formació judicial en la primavera de 2021 per part
de la Comissió i el Consell.

❖ Reforç de l'aplicació de la Carta de Drets Fonamentals de la UE
El passat 2 de desembre, la Comissió
Europea va presentar una nova Estratègia
per a reforçar l'aplicació de la Carta dels
Drets Fonamentals de la UE, que proposa
mesures específiques per a reforçar
l'aplicació de la carta, en particular en els
estats membres. Se centra en quatre
aspectes:
Font imatge: Comissió Europea

1. Garantir l'aplicació efectiva de la carta per part dels estats membres.
Es convida els estats membres que designen un centre de referència de la carta per a facilitar la
coordinació i l'intercanvi d'informació. A partir de 2021, la Comissió informarà anualment sobre
la carta, examinant més detingudament la seua aplicació en els estats membres en àmbits
específics. Així mateix, la Comissió convida els estats a garantir que els fons de la UE s'utilitzen de
conformitat amb la carta.
2. Capacitar les organitzacions de la societat civil, els defensors dels drets i els professionals de
la justícia.
La Comissió emprendrà accions contra les mesures nacionals que afecten les activitats de la
societat civil i siguen contràries al dret de la UE. També, es convida els estats membres a crear
aquestes institucions i a vetlar perquè disposen dels mitjans necessaris per a treballar amb total
independència. La Comissió també promourà la formació relacionada amb la carta per als jutges,
altres professionals de la justícia i els defensors dels drets humans.
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3. Fomentar l'ús de la carta com a brúixola per a les institucions de la UE
La Comissió reforçarà la seua capacitat interna en matèria de compliment de la carta, en
particular a través de l'aprenentatge electrònic, l'actualització de les orientacions per al personal
i els plans de formació. La Comissió està disposada a donar suport al Parlament Europeu i al
Consell per a garantir que apliquen eficaçment la carta en el seu treball.
4. Reforçar la consciència de les persones sobre els drets que els confereix la carta.
La Comissió posarà en marxa una campanya d'informació sobre la carta i utilitzarà el programa
Erasmus+ per a sensibilitzar els joves. La Comissió anima els estats membres a crear les seues
pròpies iniciatives per a fomentar la conscienciació i sensibilització de les persones sobre els seus
drets en virtut de la carta i sobre a qui dirigir-se quan els seus drets són vulnerats.
Pròxims passos: a partir del pròxim any, la Comissió presentarà un informe anual en el qual
analitzarà la manera en què els estats membres apliquen la carta en un àmbit temàtic
seleccionat.

❖ Pla d'acció sobre la democràcia
La Comissió Europea va presentar el 3 de desembre el Pla d'acció per a la democràcia europea
destinat a empoderar els ciutadans i construir democràcies més resilients en tota la UE.
Aquest pla d'acció es dirigeix a les institucions de la UE, els governs i els parlaments nacionals,
que tenen la principal responsabilitat a l'hora de garantir el bon funcionament de la democràcia,
així com a altres autoritats nacionals, partits polítics, mitjans de comunicació i societat civil, i a
les plataformes en línia. Respectant plenament les competències nacionals, estableix un marc
polític reforçat de la UE i mesures específiques entorn de tres pilars principals:
•

Foment d'unes eleccions lliures i justes i una sòlida participació democràtica. Les
accions clau en aquesta àrea inclouen:
o

Proposar legislació per a garantir una major transparència en l'àmbit del
contingut polític patrocinat (“publicitat política''), acompanyada de mesures de
suport i orientació per als partits polítics i els estats membres.
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o

Proposar una revisió del Reglament sobre el finançament dels partits polítics
europeus.

o

Establir un nou mecanisme operatiu conjunt a través de la Xarxa de cooperació
reforçada en la UE per a garantir unes eleccions lliures i justes.

o

Preparar un compendi de pràctiques de votació electrònica.

o

Mesures per a protegir les eleccions i la infraestructura electoral contra
amenaces, fins i tot contra ciberatacs.

o

Consolidar la capacitat de les missions d'observació electoral de la UE en tercers
països.

•

Reforç de la llibertat i el pluralisme dels mitjans de comunicació. La Comissió proposa
les mesures següents:
o

Proposar una recomanació sobre la seguretat dels periodistes, posant el focus
en les dones periodistes.

o

Presentar una iniciativa per a frenar l'ús abusiu de demandes contra la
participació pública (SLAPP).

o

Treballar en estreta col·laboració amb els estats membres a través d'un diàleg
estructurat i proporcionar finançament sostenible per a projectes d'assistència
jurídica i pràctica a periodistes en la UE i en altres llocs.

o

Crear l'instrument de seguiment de la propietat dels mitjans de comunicació.

o

Fomentar mesures per a enfortir la transparència de la propietat dels mitjans i la
publicitat estatal.

•

Lluita contra la desinformació. El pla inclou mesures com:
o

Millorar la caixa d'eines existent de la UE per a contrarestar les ingerències
estrangeres en el nostre espai d'informació, inclosos nous instruments que
permeten imposar costos als responsables.
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o

Reformar el Codi de pràctiques sobre desinformació en un marc de corregulació
d'obligacions i rendició de comptes de les plataformes en línia.

Pròxims passos: la Comissió aplicarà el Pla d'acció per a la
democràcia europea gradualment fins a 2023, un any abans de
les eleccions al Parlament Europeu. A continuació, la Comissió
valorarà també els progressos registrats i, si és necessari,
adoptarà noves mesures.

Font imatge: Comissió Europea

❖ Guia sobre règim global de sancions en matèria de drets humans
Després de l'adopció el passat 7 de desembre per part del Consell d’una decisió i un reglament
pels quals s'estableix un règim global de sancions en matèria de drets humans, la Comissió ha
presentat una Guia d'aplicació per a abordar les qüestions que amb tota probabilitat sorgiran en
l'aplicació de la nova normativa. Tant l'esmentada normativa (publicada en el DOUE el 7 de
desembre, amb entrada en vigor des de l'endemà) com la guia formen part del Pla d'acció de la
UE per als drets humans i la democràcia 2020-2024 , que estableix l'estratègia general en aquest
camp per als pròxims cinc anys.
Aquests nous reglament i decisió permeten a la UE:
-

Dirigir-se a persones, entitats i organismes, inclosos actors estatals i no estatals,
responsables, involucrats o associats amb violacions i abusos greus de drets humans a
tot el món, sense importar on van ocórrer.

-

Aplicar-los a actes com ara genocidi, crims de lesa humanitat i altres violacions o abusos
greus dels drets humans.

36

ALERTA EUROPA Nº 19

-

Aplicar-los a altres violacions o abusos dels drets humans i també poden entrar en
l'àmbit d'aplicació d'aquest règim de sancions, si són generalitzats, sistemàtics o
d'alguna altra manera susciten una greu preocupació pel que respecta als objectius de
la política exterior i de seguretat comuna de la UE.

-

Imposar sancions consistents en prohibicions de viatge i congelació de fons que
s'apliquen tant a individus com a entitats. A més, les persones i entitats de la UE tindran
prohibit posar fons a la disposició dels enumerats, ja siga directament o indirectament.

Davant la dificultat d'aplicació d'aquesta normativa, la Comissió ha presentat una Guia
d'aplicació d'aquesta, amb la qual pretén:
-

Aclarir els supòsits en els quals serà possible l'aplicació del règim sancionador.

-

Reflectir les preguntes més comunes rebudes per la Comissió en el context d'altres
règims de sancions, principalment dels bancs i les PIME de la UE, però també dels
ciutadans privats i les ONG.

-

Ajudar a previndre els problemes d'implementació més comuns que els operadors de la
UE poden afrontar en aplicar sancions de la UE.

Pròxims passos: està previst que la guia estiga en constant actualització amb els nous dubtes que
sorgisquen en l'aplicació de l'esmentada normativa. La Comissió també està treballant en estreta
col·laboració amb els estats membres per a garantir que els procediments nacionals
d'autorització siguen transparents i que el Reglament s'aplique de manera uniforme en tota la
UE.

Més informació: Preguntes i respostes freqüents sobre el règim de sancions
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III.

NOTÍCIES CURTES

❖ Any Europeu del Ferrocarril
Tal com avancem en la nostra Alerta 18 (desembre -2020), a partir de l'1 de gener la UE celebra
l'Any Europeu del Ferrocarril. La Comissió hi ha posat en marxa una pàgina web exclusiva, en el
qual oferirà més informació sobre la iniciativa, així com un resum de les activitats previstes.
En el programa legislatiu de la Comissió per a 2021 també es tindrà en consideració l'Any Europeu
del Ferrocarril, en incloure propostes sobre una nova associació industrial ferroviària i millors
connexions entre el ferrocarril i altres formes de transport, com assenyala l'Estratègia de Mobilitat
Sostenible i Intel·ligent, de la qual et parlem en pàgines anteriors.
Més informació: Decisió del Parlament Europeu i del Consell

❖ Llançament de la plataforma Centre Digital4Development (D4D)
El passat 8 de desembre, la Comissió
Europea va presentar la plataforma
Centre

Digital4Development

(D4D),

inaugurant una nova era per a la
cooperació digital global.
D4D

reuneix

les

principals

parts

interessades dels estats membres de la
UE, el sector privat, la societat civil i les

Font imatge: Comissió Europea

institucions financeres en un esperit
d'Equip Europa contra el coronavirus amb diversos objectius: augmentar les inversions en la
transformació digital dels països socis; promoure un codi normatiu mundial basat en valors per
a una economia i una societat digitals a tot el món; i fomentar un compromís més sòlid i
estratègic de la UE en les associacions digitals internacionals.
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Pròxims passos: La creació del «Centre D4D Unió Africana - Unió Europea», primer component
regional operatiu del D4D Hub, s'inaugurarà durant la reunió del Grup d'Alt Nivell sobre
l'Associació Unió Europea-Unió Africana per a la Transformació Digital.

❖ Nova iniciativa ciutadana: pràctiques de vigilància biomètrica
massiva
La Comissió Europea ha admés a tràmit una nova
iniciativa ciutadana. Els seus signataris insten la
Comissió que propose un acte jurídic per a posar fi,
de manera permanent, als usos indiscriminats i
arbitràriament selectius de dades biomètriques,que
puguen donar lloc a una vigilància massiva o a

Font imatge: Comissió Europea

qualsevol interferència indeguda en els drets fonamentals.
Pròxims passos: La iniciativa ha sigut admesa a tràmit, però encara no analitzada quant al fons.
Després del seu registre, els organitzadors podran començar, en els pròxims sis mesos, un procés
de recollida de signatures de suport. En cas que, en el termini d'un any, reba un milió de
declaracions de suport provinents d'almenys set estats membres, la Comissió haurà de
pronunciar-s’hi en un termini de sis mesos.
Pots ampliar informació sobre la iniciativa en aquest enllaç.

❖ Registre de transparència: aprovat el principi de condicionalitat
Tal com informàvem en la nostra Alerta núm. 18, quan les negociacions estaven arribant a la seua
amb conclusió, finalment el passat 15 de desembre es va arribar a un acord sobre el reforç del
registre de transparència. S'aplicarà al Parlament, la Comissió i al Consell per primera vegada
(havia actuat com a observador des de 2014, però no se li aplicava). Altres institucions i òrgans
de la Unió Europea podran utilitzar-lo voluntàriament. Les representacions permanents dels
estats membres també hi participaran voluntàriament.
Pròxims passos: L'acord haurà de passar pels diferents processos d'aprovació interna de cada
Institució, abans de ser signat i entrar en vigor.
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IV.

CÚRIA

La no resposta a la crisi migratòria per part d'Hongria. Incompliment del Dret de la Unió
Sentència en l'assumpte C-808/18 Comissió/Hongria
La Comissió va incoar en 2017 un procediment per incompliment contra Hongria amb la finalitat
que es declarara que una part substancial de la normativa hongaresa en la matèria, infringia
determinades disposicions de les directives de procediments comuns, acolliment i retorn.
Algunes de les modificacions legislatives que va realitzar Hongria en 2015 van ser la creació de
zones de trànsit, situades en la frontera serbo-hongaresa, dins de les quals s'apliquen els
procediments d'asil. Així mateix, en la llei es va introduir el concepte de «situació de crisi
provocada per una immigració massiva» que, quan el Govern declara aquesta situació, condueix
a l'aplicació de normes excepcionals com si foren generals.
Actualment, Hongria té tancades les dues zones de trànsit. No obstant això, el Tribunal de Justícia
ha estimat el recurs per incompliment de la Comissió.
En la seua sentència de 17 de desembre de 2020, conclou el següent:
•

Hongria ha incomplit la seua obligació de garantir un accés efectiu al procediment de
concessió de protecció internacional, ja que els nacionals de tercers països que
desitjaven accedir a partir de la frontera serbo-hongaresa a aquest procediment es van
veure, de fet, en la quasi impossibilitat de formular la seua sol·licitud.

•

La obligació imposada als sol·licitants de protecció internacional de romandre en les
zones de trànsit durant la totalitat del procediment d'examen de la seua sol·licitud
constitueix internament, que no es considera vàlid en el marc d'aquests procediments
fronterers per part del TJUE.

•

Es desestima l'al·legació d'Hongria que la crisi migratòria va justificar apartar-se de
determinades normes de les directives «procediments» i «acolliment» a fi de mantindre
l'ordre públic i de salvaguardar la seguretat interior.
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•

Hongria ha incomplit les obligacions que l’incumbeixen en virtut de la Directiva «retorn»,
atés que la normativa hongaresa permet expulsar els nacionals de tercers països que es
troben en situació irregular en el territori sense respectar prèviament els procediments i
les garanties establits en aquesta directiva.

•

Hongria no ha respectat el dret que la Directiva «procediments» concedeix, en principi, a
tot sol·licitant de protecció internacional de romandre en el territori de l'Estat membre
en qüestió després que es denegue la seua sol·licitud fins que haja expirat el termini dins
del qual pot recórrer aquesta denegació o, si ja s'ha interposat recurs, fins que hi haja un
pronunciament sobre aquest.
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V.

CONSULTES PÚBLIQUES

Consultes

Matèria

Inici

Fi

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

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

Objectius nacionals de reducció d'emissions
(Reglament de repartiment de l'esforç) –
revisió basada en el Pla de l'objectiu climàtic
per a 2030

Clima i medi
ambient

13/11/2020

05/02/2021

Governança empresarial sostenible

Drets socials,
empresa

26/10/2020

08/02/2021
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Consultes

Matèria

Inici

Fi

Directiva relativa a l'eficiència energètica:
avaluació i revisió

Energia

17/11/2020

09/02/2021

Normes de la UE en matèria d'energies
renovables: revisió

Energia

17/11/2020

09/02/2021

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

Observació dels oceans: responsabilitat
compartida

Assumptes
marítims, pesca

27/11/2020

19/02/2021

Peix i marisc: revisió de les normes de
comercialització

Assumptes
marítims i pesca,
mercat únic

17/11/2020

23/02/2021

Salut i seguretat en el treball: marc estratègic
de la UE (2021-2027)

Ocupació,
assumptes socials

07/12/2020

01/03/2021

Banda ampla d'alta velocitat a la UE: revisió
de les normes

Tecnologia,
02/12/2020
indústria, economia

02/03/2021

Utilització de llots de depuradora en
l'agricultura: avaluació

Medi ambient,
agricultura

20/11/2020

05/03//2021

Programa estadístic europeu 2013-2020:
avaluació final

Estadística

16/12/2020

10/03/2021

Emissions industrials: actualització de les
normes de la UE

Medi ambient,
indústria

22/12/2020

23/03/2021

Contaminació industrial: registre europeu
d'emissions i transferències de contaminants
(actualització de les normes)

Medi ambient,
indústria

22/12/2020

23/03/2021

Reforç de l'intercanvi automatitzat de dades
en el marc de Prüm.

Assumptes
d'interior

16/12/2020

24/03/2021

18/12/2020

26/03/2021

Legislació en matèria d'insolvència:
Justícia, drets
augmentar la convergència de les legislacions humans, economia
nacionals per a fomentar la inversió
i competència
transfronterera
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Consultes

Matèria

Inici

Fi

Normes de competència de la UE – revisió del
Reglament d'exempció per categories
d'acords verticals

Competència

18/12/2020

26/03/2021

Normes de competència de la UE: revisió de
les directrius verticals

Competència

18/12/2020

26/03/2021

Avaluació de l'Estratègia de Biodiversitat de la Medi ambient
UE

11/01/2021

05/04/2021

Protegir la biodiversitat: objectius de
restauració de la naturalesa en el marc de
l'estratègia de la UE sobre biodiversitat

11/01/2021

05/04/2021

Medi ambient

Més possibilitats de participació a través de la pàgina de la Comissió Europea ‘‘Diga’ns el que
pensa’’
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Daría Terrádez
Santi Abad
Irene Campanario
José Luís Mira

Ana Enguídanos
Yolanda Amat
Beatriz Santaemilia
José M. Ferrer

Ni la Comisisó Europea ni la UE son responsables de la informació inclosa en aquesta
publicació i tampoc de les opinions que hi figuren.
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