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Notícies UE

CONSULTA PÚBLICA SOBRE UNA EINA INFORMATIVA EN
ELMARC DE L’ESTRATÈGIA DELMERCATDIGITAL
EUROPEU

La Comissió Europea emprarà els resultats de la

consulta de forma consultiva per elaborar noves

decisions polítiques.

A més de les opinions recollides la Comissió

realitzarà activitats amb organismes internacionals

durant el 2016 per recollir noves peticions

La Comissió Europea ha publicat quatre formularis

per conèixer l’opinió d’empreses, professionals,

autoritats públiques, organitzacions de consumidors

o ciutadans individuals sobre la Single Market

Information Tool (SMIT).

En el marc de l’estratègia del Mercat Digital, la Unió

Europea va definir la creació d’una eina que reporti a

la Comissió casos sobre el mal funcionament del

Mercat Digital. Actualment no és possible rebre

informació directament del mercat sobretot perquè

a vegades els estats membre no disposen de la

informació relativa a la implementació de les

normes delmercat.

En aquest sentit, amb la Single Market Information

Tool la Comissió podrà millorar la normativa del

Mercat Digital i preparar propostes efectives

d’intervenció. L’eina servirà per requerir informació a

les empreses sobre despeses, política de preus,

beneficis o contractes de treball.

Més informació:

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsro

om/cf/itemdetail.cfm?item_id=8899

fontCentre Balears Europa
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EL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU RECOMANA
A LA COMISSIÓ EUROPEA ELABORARUN PLAD'ACCIÓ A
LLARG TERME PERA LES EMPRESES D'ECONOMIA
SOCIAL

L'economia social actualment compta amb 2 milions

d'empreses i crea 14 milions de llocs de feina a la

Unió Europea.

El Comitè Econòmic i Social (CESE) ha organitzat el

Primer dia de les Empreses d'Economia Social.

L'economia social ha demostrat ser molt resilient

durant la crisi, entre d'altres coses en termes

d'ocupació. Per això, el CESE recomana a la Comissió

Europea i als Estats membres treballar més sobre el

tema per a donar a les empreses d'economia social

més visibilitat i reconeixement.

El vicepresident del Comitè Econòmic i Social,

Michael Smyth, ha subratllat la importància de tenir

un pla d'acció a llarg terme per a empreses

Notícies UE

d'economia social i emfatitza la importància de

reforçar la cooperació entre les institucions i també

amb el sector.

En aquest sentit, el CESE encoratja a la Comissió

Europea a situar l'economia social en un punt elevat

de la seva agenda mitjançant la creació d'una unitat

especifica dedicada a l'Economia Social i les

empreses d'economia social en la Comissió Europea.

També suggereix que la Comissió Europea integri

l'economia social i les empreses d'economia social

en el programa de treball del 2017.

Per altra banda, el Comitè proposa que la Unió

Europea lideri la promoció de l'Economia Social i les

empreses d'economia social a nivell global, en

coordinació amb altres organitzacions

internacionals (ONU, OCDE, etc.)

El CESE, juntament amb els representants de la

presidència Eslovaca i la futura presidència Maltesa,

el representant del Parlament Europeu així com el

representant de la Comissió Europea, subratllen en

aquest esdeveniment la importància d'aprofitar la

bona cooperació interinstitucional per tal d'avançar

i arribarmés lluny.

Durant dia de les Empreses d'Economia social tres

empreses socials (RREUSE

(http://www.rreuse.org/), Progetto Quid(http://proge

ttoquid.it/), Okus Doma(http://www.okus-

doma.hr/)) han compartit la seva experiència i les

seves històries l'hora d'establir i desenvolupar les

seves empreses socials a Europa.

font: European Commission - Audiovisual Services
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CONFERÈNCIA RED EUROPEADE DEFENSORS DEL POBLE

La defensora del Poble Europeu, Emily O'Reilly, ha

presidit una reunió d'alt nivell que ha tractat

qüestions claus per a la Unió Europea i per a les

administracions nacionals.

Els defensors del poble tenen un paper clau com a

defensors de la justícia i de la neutralitat davant les

vulneracions de drets fonamentals. A L'esdeveniment

han participat tots els Defensors del Poble dels Estats

Membres de la UE, membres de les institucions

europees i de la societat civil. Els assistents han

pogut debatre intensament sobre assumptes

d'actualitat: la crisi dels refugiats, la transparència

dels lobis i sobre l'Estat de Dret.

La gestió de la crisi dels refugiats ha estat el primer

punt a tractar. La Defensora del Poble Europeu ha

investigat per una part, la vulneració dels drets

fonamentals en el viatge de retorn dels immigrants

irregulars i per l'altra si el Fons d'Asil, Migració i

Integració (AMIF-http://ec.europa.eu/dgs/home-

Notícies UE

affairs/financing/fundings/migration-asylum-

borders/asylum-migration-integration-

fund/index_en.htm) s'està utilitzant d'acord amb els

drets fonamentals. A més, es fa referència a la

complicada situació que estan vivint els Estats

fronterers i el paper de FRONTEX-

http://frontex.europa.eu/. En aquest sentit, s'està

negociant un nou

mandant(http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/what-we-do/policies/securing-eu-

borders/fact-

sheets/docs/a_european_border_and_coast_guard

_en.pdf) de guarda de fronteres i costes i que

reconeixeria el treball que estan fent actualment.

El segon tema d'aquestes jornades ha sigut la

transparència dels lobis a través del registre de

transparència-

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ho

mePage.do?locale=es voluntari instaurat en l'any

2011 i experiències similars que existeixen a altres

països. Aquest registre es va crear per donar resposta

a qüestions bàsiques com quins interessos es

persegueixen, qui els defensa i amb què pressupost.

Aquest registre disposa d'un Codi de Conducta-

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/stat

icPage/displayStaticPage.do?locale=es&reference=C

ODE_OF_CONDUCT que regula les relacions dels

inscrits amb les institucions europees i obligacions

per als funcionaris d'alts càrrecs.

Finalment, s'ha tractat sobre el respecte per l'Estat de

Dret en la Unió Europea en relació a les últimes

novetats a l'Estat de Polònia i el Dictamen de la

Comissió Europea al respecte. La Comissió defensa el

diàleg mutu progressiu per arribar a una solució que

respecti els drets fonamentals i al mateix temps,

respectar la sobirania de l'Estat de Polònia.

font: European Commission - Audiovisual Services
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AUDICIÓ PÚBLICA SOBRE UN MECANISME EUROPEU DE
CONTROLDE L' ' ESTATDE DRET I ELS DRETS
FONAMENTALS

El CESE creu en la necessitat de garantir els valors

europeus mitjanánt un nou mecanisme de control.

Com a conseqüència dels darrers esdeveniments a

diferents Estats Membres, el Comitè Econòmic i

Social Europeu (CESE-

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home)

considera que és necessària l'adopció d'un nou

mecanisme europeu sobre l'Estat de Dret. Aquesta

conferència qüestiona els mecanismes actuals

europeus per afrontar situacions que posen en perill

els valors de la Unió Europea i discuteix sobre la

necessitat d'elaborar un nou mecanisme. Arran

d'això el CESE ha establert un calendari per a

l'adopció d'un Dictamen d'iniciativa.

Les decisions polítiques i legislatives preses en alguns

Estats Membres han posat de manifest que la Unió

Europea no té instruments adequats per garantir els

valors europeus establerts en l'article 2 del Tractat de

la Unió Europea (TUE-

http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-

Notícies UE

00046.pdf), inclòs el respecte a l'Estat de Dret.

L'Estat de Dret és una de les prioritats de la Comissió

Juncker. Per tant, la Comissió Europea (CE) hauria de

debatre i començar un diàleg estructurat amb el

parlament europeu, el consell i el CESE.

El CESE considera que la CE, el Parlament Europeu

(PE) i el Consell haurien de considerar l'opció

d'adoptar un nou mecanisme europeu sobre l'Estat

de Dret. El Parlament Europeu senyala la necessitat

de crear un procès de seguiment de l'Estat de Dret i

dels drets fonamentals més enllà del marc presentat

per la Comissió en la seva Comunicació ''Un nou

marc de la UE per recolzar l'Estat de Dret (COM(2014)

158-http://eur-

lex.europa.eu/procedure/EN/1041781 )'' i del diàleg

intergovernamental proposat pel Consell.

La idea és elaborar una proposta per millorar la

governança europea mitjançant un cercle de

coordinació política en relació amb l'Estat de Dret i

els Drets Fonamentals, similar al Semestre Europeu.

En aquest sentit, el CESE vol recollir l'opinió de la

societat civil i de les distintes institucions europees,

promoure el debat sobre l'Estat de Dret, els drets

fonamentals i la democràcia.

En aquest esdeveniment han expressat la seva

opinió la Comissió de

Venècia(http://www.venice.coe.int/webforms/docu

ments/?pdf=CDL-AD%282016%29007-e), l'Agencia

Europea de Drets

Fonamentals(http://fra.europa.eu/sites/default/files/

fra_uploads/fra-2016-opinion-rule-of-law-art-2-02-

2016_en.pdf) i el Parlament Europeu

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu

bRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

576.988+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN). La

Direcció General de Justícia creu que podem

afrontar les amenaces a l'Estat de Dret amb els

instruments existents a la UE.

font: European Commission - Audiovisual Services
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LA COMISSIÓ EUROPEAORGANITZA UNA JORNADA
INFORMATIVA PERA PRESENTAREL PROGRAMADE
TREBALLD’HORITZÓ 2020 EN L’ÀMBITDE LA SALUTPER
A 2017

La inversió del Programa d’Horitzó 2020 en matèria

de salut suposa una xifra de 486 milions d’euros .

El Programa Horitzó 2020 es divideix en tres pilars:

excel·lència científica, lideratge industrial i reptes

socials. Des d'aquest últim pilar es destina

finançament a projectes innovadors en matèria

sanitària. A més, el Programa Horitzó 2020 també

compta amb altres estratègies com la d’ampliar la

participació ciutadana i la de ciència amb i per la

societat, així com la generalització de les ciències

socials i humanitats (SSH) i les TIC, que també

aporten finançament a l'àmbit de la salut.

Dintre del tercer pilar del Programa d'Horitzó 2020,

Reptes socials, trobem un apartat destinat a la “salut

i el

benestar”(http://ec.europa.eu/research/participants

/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-

wp1617-health_en.pdf). La Comissió Euopea ha

introduit diverses modificacions

(http://ec.europa.eu/research/health/pdf/infoday_2

016/1_sc1_wp16-

17.pdf#view=fit&pagemode=none) a algunes de les

Convocatòries de la llista per a l'any 2017:

-SC1 -PM-07-2017

(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de

Notícies UE

sktop/en/opportunities/h2020/topics/2437-sc1 -pm-

07-2017.html): Promovent salut mental: Referència

als migrants

-SC1 -PM-20-2017 Desenvolupament de nous

mètodes i mesures per a millorar l’avaluació

econòmica + mesures eficients en el sector de la

salut

-SC1 -HCO-

07–2017(http://ec.europa.eu/research/participants/

portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3065

-sc1 -pm-20-2017.html): Aliança Global per Malalties

Cròniques (GACD en anglès) – Tema del

desenvolupament de la salutmental

- NEW HOA: Suport al “World RePORT”, seguiment

dels resultats de la recerca

- Nova convocatòria SC1 -HCO-17–2017

(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de

sktop/en/opportunities/h2020/topics/3068-sc1 -hco-

07-2017.html): CSA per a donar suport a l’ús de la

Innovació Digital i l’Envelliment Actiu i saludable a

llarga escala

- PM-16, 17 and 19 -2017 (SC1 -PM-16-

2017(http://ec.europa.eu/research/participants/port

al/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3062-sc1 -

pm-16-2017.html); SC1 -PM-17-

2017(http://ec.europa.eu/research/participants/port

al/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3061 -sc1 -

pm-17-2017.html); SC1 -PM-19-

2017(http://ec.europa.eu/research/participants/port

al/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3063-sc1 -

pm-19-2017.html)): canvis textuals menors per a una

major clarificació

-SC1 -PM-15-2017

(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de

sktop/en/opportunities/h2020/topics/3069-sc1 -pm-

15-2017.html) Entrenament personalitzat per al

benestar i cura de les persones a mesura que

envelleixen: el pressupost ha incrementat d’1 ,5

milions d’euros a 26,5 milions d’euros

-SMEInst-05-2016-

2017(https://ec.europa.eu/research/participants/por

tal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6117-

smeinst-05-2016-2017.html) Instrument pime-05

2017: donant suport a pimes innovadores en el

sector de la biotecnologia sanitària (RTD). Augment

del pressupost de 35 milions d’euros:

a) “tecnologia cel·lular”– totes les dates límit a 2016

són per la fase I i II. Totes les dates límit del 2017 són

només per la fase II

b) "Validació de marcadors biològics i/o

instruments mèdics de diagnosi" – només fase II per

a la primera data límit del 2017

-SMEInst-06-2016-2017

(https://ec.europa.eu/research/participants/portal/d

esktop/en/opportunities/h2020/topics/6114-

smeinst-06-2016-2017.html) Instrument pime-06

2017: Accelerant la introducció al mercat de

solucions de les TIC per a la salut, benestar i

envelliment Fase I i Fase II per a totes les dades límit

que queden entre 2016 i 2017

Les versions finals de totes aquestes convocatòries

s’adoptaran a finals de juliol de 2016. En relació amb

els temes transversals d’Horitzó 2020 com són les

ciències socials i humanitats gènere, ètica,

cooperació internacional i comunicació cliqueu el

següent

enllaç(http://ec.europa.eu/research/health/pdf/info

day_2016/2_cross-

cutting_items.pdf#view=fit&pagemode=none) . La

Comissió també ha penjat un document sobre les

Regles de participació

(http://ec.europa.eu/research/health/pdf/infoday_2

016/3_rules_participation.pdf#view=fit&pagemode

=none) i sobre l’ ús de les infraestructures de recerca

per al repte social d’Horitzó 2020

(http://ec.europa.eu/research/health/pdf/infoday_2

016/5_eu_life_science_jean_emmanuel.pdf#view=fit

&pagemode=none).

font: European Commission - Audiovisual Services
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TREBALL I AFERS SOCIALS

Legislació UE, agost 2016

Simplificació de requisits per a la lliure circulació de ciutadans
Reglament 2016/1191 del Parlament Europeu i del Consell de 6 de juliol de
2016, pel qual es facilita la lliure circulació dels ciutadans simplificant els
requisits de presentació de determinats documents públics en la Unió Europea i
pel qual es modifica el Reglament (UE) nº 1024/2012
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191&from=ES

Legislació UE, setembre 2016 

Ocupació i creixement
L’enfortiment de les inversions europees per a l’ocupació i el creixement: cap a
una segona fase del Fons Europeu d’Inversions estratègiques i un nou Pla
Europeu d’Inversió Externa  (COM / 2016/0581)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0581&from=ES

Competitivitat i creixement
Recomanació del Consell, de 20 de setembre de 2016, sobre la creació de
consells nacionals de productivitat (DO C 349 de 2016.09.24)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0924(01)&from=ES

Ocupació
Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 15 de setembre de 2016, sobre
la proposta de Decisió del Consell relativa a les directrius per a les polítiques
d’ocupació dels Estats membres  (PE)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-
TA-2016-0355+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES

Ocupació i empresa
Resolució sobre la millor manera d’aprofitar el potencial de creació d’ocupació
de les petites i mitjanes empreses (pimes) (PE)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-
TA-2016-0359+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES

Ocupació i treball
Resolució relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en
l’ocupació i la ocupació (PE)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-
TA-2016-0360+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES

Ocupació i competitivitat
Treballar junts per reforçar el capital humà, l’ocupabilitat i la
competitivitat (COM / 2016/0381 final / 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381R(01)&from=ES

Legislació i Documentació
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CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Legislació UE, setembre 2016 

Experimentació animal
Informe sobre el desenvolupament, la validació i l’acceptació legal de mètodes
alternatius a l’experimentació amb animals en l’àmbit dels productes cosmètics
(2013-2015) (COM / 2016/0599 final)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0599&from=ES

TELECOMUNICACIONS I SOCIETATDE LA
INFORMACIÓ

Legislació UE, setembre 2016 

Nova de tecnologia de xarxa
5G per a Europa: un pla d’acció (COM/2016/0588 final)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0588&from=ES

Mercat únic digital
Connectivitat un mercat únic digital competitiu – Cap a una societat europea
Gigabit (COM / 2016/0587 final)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0587&from=ES

Serveis de comunicació audiovisual 
Avaluació d’Impacte d’una proposta de sobre la coordinació de determinades
disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres relatives a la
prestació dels serveis de comunicació audiovisual a vista de les realitats canviants del
mercat (PE)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587337/EPRS_BRI(2016)5
87337_EN.pdf

JUSTÍCIA, DRETS DELS CIUTADANS I MIGRACIONS

Legislació UE, setembre 2016 

Legislar millor
Comunicació de la Comissió relativa a Legislar millor: obtenir millors resultats per a
una Unió més forta (COM / 2016/0615 final)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0615&from=ES

Legislació i Documentació



Europe direct // E-NEWS 8-9-201 6
10

Legislació i Documentació

COMERÇ EXTERIOR

Legislació UE, setembre 2016

Acord d’Associació Econòmica
Acord d’Associació Econòmica entre la Unió Europea i els seus Estats membres, per
una banda, i els Estats de l’AAE de la SADC, d’altra (DO L250, 16.9.2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:250:FULL&from=ES

ECONOMIA I FINANCES

Legislació UE, agost 2016

Recomanació per corregir el dèficit excessiu per 2012
Decisió 2016/1222 del Consell de 12 de juliol de 2016, per la qual s'estableix que
Espanya no ha pres mesures eficaces per seguir la Recomanació de 21 de juny de
2013 del Consell.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1222&from=ES

Documents UE, agost 2016

Tipus de canvi de l'euro
Tipus de canvi de l'euro
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/273/04&from=ES

Selecció dels organismes que executen instruments financers
Comunicació de la Comissió, Orientacions per als Estats membres sobre la selecció
dels organismes que executen instruments financers.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0729(01)&from=ES

Legislació UE, setembre 2016 

Projecte Pressupost general de la Unió Europea 2017
Decisió del Consell, de 12 de setembre de 2016, per la qual s’adopta la posició del
Consell sobre el projecte de pressupost general de la Unió Europea per a l’exercici
2017 (DO C 336 de 2016.09.13)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0913(01)&from=ES
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Legislació i Documentació

Marc financer plurianual 2014-2020
Examen / revisió intermedis del marc financer plurianual 2014-2020. Un pressupost de la
UE centrat en els resultats . (COM / 2016/0603 final)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0603&from=ES

Pressupost UE
Informe de la Comissió sobre les garanties cobertes pel pressupost general Situació a 31
desembre 2015 (COM / 2016/0576 final)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0576&from=ES

Banc Europeu d’Inversions
Informe relatiu a la revisió intermèdia de l’aplicació de la Decisió N ° 466/2014 / UE pel
que fa a la garantia de la UE al Banc Europeu d’Inversions per les pèrdues derivades de
les operacions de finançament de suport a projectes d’inversió fora de la Unió  (COM /
2016/0584 final)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0584&from=ES

Banc Europeu d’Inversions
Informe BEI extern amb activitat garantia pressupostària de la UE (COM / 2016/0585
final)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0585&from=ES

Fons Europeu d’Inversions
L’enfortiment de les inversions europees per a l’ocupació i el creixement: cap a una
segona fase del Fons Europeu d’Inversions estratègiques i un nou Pla Europeu d’Inversió
Externa (COM / 2016/0581 final)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0581&from=ES

LLUIRE CIRCULACIÓ DE MERCADERIES

Documents UE, agost 2016

Normativa europea relativa als productes.
Comunicació de la Comissió, «Guia blava» sobre l'aplicació de la normativa europea
relativa als productes
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=ES
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