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Cancell d’entrada

Arribats a la recta final de la Presidència romanesa de Consell de la Unió Europea durant aquest primer
semestre de 2019, els treballs dels diferents grups de treball encaren els darrers mesos mentre el Parlament
ja es prepara per a les eleccions. En aquest context, el següent document recull l’actualitat de les principals
institucions (Comissió Europea, Parlament Europeu i Consell de la Unió Europea) així com de certes xarxes
europees d’interès per a les Illes Balears (com ara la CRPM) i les consultes públiques de la Comissió
Europea que romanen obertes.
Amb aquest document que teniu entre mans, el segon del seu gènere, el que es pretén és que els diferents
departaments que conformen el Govern de les Illes Balears puguin accedir, mensualment, a la informació
d’actualitat europea d’una manera concisa i directa. D’aquesta manera, es facilita la localització de
dossiers europeus que podrien ser d’interès (i, per tant, d’un seguiment més detallat per part del CBE Brussel·les), s’identifiquen convocatòries de programes de finançament europeu, i s’anima a la participació
a les consultes públiques de la Comissió Europea que romanen obertes - una de les formes més importants
que té un govern regional per incidir en el procés legislatiu europeu.
Finalment, ressaltar un cop més que estau davant de les primeres publicacions d’aquests informes
d’actualitat europea i que necessitam el vostre parer. Volem que aquests informes esdevinguin un
instrument viu i dinàmic, útil per al vostre treball diari en relació amb la UE, i és per això que us convidam a
fer-los vostres. Us encoratjam a demanar més informació o aclariment de qualsevol dels punts que es
plantegen i a que exposeu les vostres necessitats concretes per tal d’ajudar-vos a participar en el procés
legislatiu europeu.

Salutacions cordials,

Antoni Vicens-i-Vicens
Responsable de l’Oficina del Centre Balears Europa davant la UE
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1. Afers Socials i Justícia
a. Comissió Europea
a. La Comissió fa una crida als partits polítics nacionals a unir esforços per a garantir
eleccions lliures i justes a Europa. Brussel·les 15 de març de 2019.
El paquet de mesures adoptades per la Comissió per setembre volen protegir la democràcia i unes eleccions
lliures i justes a Europa. Les mesures inclouen accions dirigides als partits nacionals, com garantir la
transparència del finançament electoral per a activitats online, garantir que els ciutadans puguin discernir
de manera senzilla quines comunicacions i anuncis son electorals, posar a la disposició del públic la
informació sobre les seves despeses per a activitats online a la seva web, i posar a la disposició del públic
també la informació sobre els anuncis polítics online pagats. La Comissió també recorda que han
d’implementar les seves pròpies mesures per tal de fer front als atacs cibernètics, així com han de respectar
les normes sobre la protecció de dades i que tot partit que incompleixi aquestes normes per a
deliberadament influenciar o intentar influenciar el resultat de les eleccions serà subjecte de les noves
sancions introduïdes per la nova esmena al Reglament de Partits Polítics Europeus i Fundacions a nivell
Europeu. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b. La Comissió reacciona a un article publicat al diari francès Libération sobre el suïcidi
de l’alta funcionària del servei jurídic, Laura Pignataro i suposades irregularitats en
el nomenament de Martin Selmayr com a secretari general de la institució.
Brussel·les, 15 de març de 2019.
La Comissió nega totalment el contingut de l’article, i indica que està totalment fora de lloc, basat en
informacions falses i de fonts anònimes, fent al·legacions completament inacceptables que no tenen res a
veure amb la realitat i que per respecte a la víctima i a la seva família no haurien d’aparèixer en cap mitjà
públic. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
c. La Comissió arriba a un acord provisional sobre la modernització de les normes
sobre coordinació de la seguretat social per a un mobilitat laboral més justa.
Brussel·les, 19 de març de 2019.
La Comissió, el Parlament Europeu i el Consell han arribat a un acord provisional sobre la normativa de
coordinació de la seguretat social. Aquest acord actualitza i garanteix els drets dels ciutadans que van a
treballar a un altre país de la UE i facilita la cooperació entre les autoritats nacionals. Entre les innovacions
que presenta, les persones en recerca d’un lloc de feina tindran més temps per a trobar-ne, i es tractaran
també les necessitats d’atenció a llarg termini de les persones grans que viuen a l’estranger. Les autoritats
nacionals tindran millors eines per tractar els abusos o fraus i per a verificar l’estat de seguretat social dels
treballadors desplaçats. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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d. La Cimera Social Tripartita es celebra sota el lema “Una Europa més forta, més
unida i amb més visió de futur”. Brussel·les, 20 de març de 2019.
La Cimera s’ha estructurat amb els subtemes: Cinquanta anys de mobilitat laboral: treure el major profit de
la lliure circulació de treballadors per al bon funcionament dels mercats de treball; Invertir en un mercat
únic més just i més desenvolupat; i Aprofitar el “nou inici per al diàleg social” per a configurar el nou món
laboral. El President de la Comissió, Jean-Claude Junker, ha destacat que durant els darrers quatre anys
s’han tornat a posar les prioritats socials allà on correspon, al centre dels plans europeus, s’han creat dotze
milions de llocs de treball i el nivell de desocupació està al seu punt més baix des de l’inici de segle, i amb la
implementació del Pilar Europeu de Drets Socials s’han acordat vint-i-cinc iniciatives propostes per la
Comissió a l’àmbit social .Per a més informació feu clic al següent enllaç.
e. La Comissió obre un debat per a reforçar l’Estat de Dret a la UE. Brussel·les, 3 d’abril
de 2019. Brussel·les 3 d’abril de 2019.
La Comissió fa balanç de les eines disponibles per a supervisar, avaluar i protegir l’Estat de Dret a la UE.
També estudia l’experiència dels darrers anys per a poder establir un debat europeu més ampli sobre la
manera en que es podria seguir consolidant l’Estat de Dret. Concretament, l’experiència adquirida
suggereix la necessitat d’una millor promoció de l’Estat de Dret, una prevenció primerenca dels riscs de
l’Estat de Dret o de les seves vulneracions, i una resposta eficaç quan es plantegin aquests problemes a la
UE. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
f. Es celebra la quarta Conferència Ministerial sobre Ocupació i Treball, que ha tingut
lloc a Portugal, i els Estats membres de la Unió per la Mediterrània han donat un
nou impuls a la integració social i econòmica a la regió euromediterrània. Brussel·les
3 d’abril de 2019.
La Unió per la Mediterrània s’ha compromès a fer front als reptes en matèria d’ocupació dins la regió
euromediterrània. Els ministres han destacat quatre prioritats d’actuació: recolzar la creació de llocs de
treballs dignes i l’esperit empresarial: mobilitzar a les parts interessades públiques i privades per crear
associacions i sinèrgies; crear mercats de treball inclusius per a integrar als grups potencialment vulnerables
i desafavorits; i invertir en sistemes educatius de qualitat, i en formació, qualificacions i ocupació dins un
món laboral en canvi; també han subratllat la necessitat de mesurar l’impacte de les polítiques i han
acordat posar en marxa una “comunitat de pràctiques” per a intercanviar les millors pràctiques. La
Conferència ha estat copresidida per la comissària Europea de Treball, Afers Socials, Capacitats i Mobilitat
Laboral, Marianne Thyssen, i per el ministre de Treball de Jordània, Samir Said Murad. Per a més
informació feu clic al següent enllaç.
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b. Consell de la UE
a. Millor protecció per als denunciants: el Consell confirma l’acord amb el Parlament.
Brussel·les, 15 de març de 2019.
Els representants permanents dels Estats membres davant la UE han confirmat l’acord arribat el dilluns 11
de març per els negociadors del la Presidència romanesa i els del Parlament sobre la Directiva relativa a la
protecció dels denunciants. La nova normativa exigirà vies de denuncia més segures i un alt nivell de
protecció als denunciants contra les represàlies. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b. Declaració de l’Alt Representant, Federica Mogherini, en nom de la UE sobre la
República Autònoma de Crimea i la ciutat de Sebastòpol. Brussel·les, 17 de març de
2019.
La Unió Europea reitera que condemna l’annexió il·legal de Crimea i Sebastòpol per part de Rússia cinc
anys després dels fets. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
c. El Consell aprova les directrius del a UE en matèria de drets humans, relatives a la
no discriminació en la política exterior. Brussel·les, 18 de març de 2019.
Les conclusions adoptades pel Consell reafirmen el compromís de la UE per a fomentar i protegir els drets
humans i la no discriminació. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
d. El Consell adopta noves normes per a evitar l’ús indegut de les dades personals per
part de partits polítics europeus durant les eleccions. Brussel·les, 19 de març de
2019.
La noves normes adopten la forma de modificacions del Reglament de 2014 per el qual es regeixen l’estatut
i el finançament dels partits polítics europeus i les fundacions polítiques europees, aquestes normes
permetran imposar sancions econòmiques als partits i fundacions que deliberadament i aprofitant els buits
legals de les normatives sobre protecció de dades influeixin o intentin influir a les eleccions al Parlament.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
e. Els Principals missatges de la Cimera Social Tripartita. Brussel·les, 20 de març de 2019.
La Primera Ministra Romanesa, Viorica Dancila, ha indicat que la Presidència Romanesa del Consell està
centrada en la cohesió com a valor europeu comú, per a aconseguir una UE segura, dinàmica i forta, en un
entorn internacional en constant canvi. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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f. Declaració de l’Alt Representant en nom de la UE en motiu del Dia Internacional de
l’Eliminació de la Discriminació Racial. Brussel·les, 21 de març de 2019.
Amb motiu de la celebració del 50è aniversari de l’entrada en vigor de la Convenció Internacional sobre
l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial. La Convenció ha demostrat ser un instrument
eficaç i en base a la mateixa la UE i els seus Estats membres compten amb una legislació i polítiques
sòlides. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
g. Es publiquen les conclusions del Consell Europeu del 15 de març. Brussel·les, 22 de
març de 2019.
El 15 de març va tenir lloc el Consell Europeu que va adoptar conclusions sobre ocupació, creixement i
competitivitat, canvi climàtic, relacions exteriors, així com també garantir unes eleccions justes i lliures i
lluitar contra la desinformació. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
h. Actualització sobre el nomenament del primer Fiscal en Cap de la UE. Brussel·les, 4
d’abril de 2019.
L’equip negociador del Consell lamenta que no hi es produeixi cap progrés sobre el tema i que no hagi
pogut ser possible l’intercanvi d’opinions amb els negociadors del Parlament sobre la visió de les
Institucions per a la futur Fiscal en Cap. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
i. Normes més eficients per a la tramitació dels recursos de cassació davant el
Tribunal de Justícia de la UE. Brussel·les, 9 d’abril de 2019.
Amb l’objectiu de millorar el funcionament del TJUE, que ha vist com el número d’assumptes que se li
presenten ha augmentat considerablement, el Consell ha adoptat un nou mecanisme per filtrar els recursos
de cassació mitjançant una modificació de l’Estatut del Tribunal. Per tal de portar a la pràctica aquesta
modificació, el Consell també ha aprovat també una sèrie de canvis sobre el Reglament de Procediment del
Tribunal. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
j. El Consell adopta la Llei d’Accessibilitat, per a millorar l’accés a productes i serveis
de persones discapacitades i persones majors. Brussel·les, 9 d’abril de 2019.
El Consell ha aprovat la directiva sobre la aproximació de de la legislació dels Estats membres sobre els
requisits d’accessibilitat per a productes i serveis. S’estima que més de vuitanta milions de persones a la UE,
afectades per algun nivell de discapacitat, es beneficiaran de les noves normes. Per a més informació feu
clic al següent enllaç.
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c. Parlament Europeu
i. Els eurodiputats avaluen la situació de les ONG que salven vides a la Mediterrània.
Brussel·les, 18 de març de 2019.
Els eurodiputats del Comitè de Llibertats Civils i del subcomitè de Drets Humans han debatut el marc legal
de les operacions de cerca i rescat i sobre els reptes als que s’enfronten les persones que treballen en el
camp amb representants de les ONG. Les ONG finalistes del premi Sakharov 2018 de Llibertat de
Pensament (Sea Watch, Solidarity at Sea, Sea Eye, Seebrücke Germany, Open Arms, Médecins sans
Frontières i Migrant Offshore Aid Station), que es dedicaven a portar a terme operacions de rescat a la
Mediterrània i que ara no tenen permès operar, han discutit la seva feina amb els europarlamentaris. Per a
més informació feu clic al següent enllaç.
ii. El Comitè de Llibertats Civils del Parlament critica durament al Consell per fallar en
la protecció dels valors europeus a Hongria. Brussel·les, 19 de març de 2019.

Els eurodiputats del Comitè de Llibertats Civils del Parlament han condemnat la inacció del Consell en
relació a la protecció dels valors de la UE a Hongria. Han destacat que el Parlament ha destacat la situació
que està creixent a Hongria des de fa una dècada i requereix que es prenguin mesures urgents per a que no
es deteriori més la democràcia del país. Es lamenten que el Consell hagi fallat tantes vegades a adreçar la
proposta del Parlament per a determinar si Hongria es troba en risc de vulnerar els valors de la UE. Per a
més informació feu clic al següent enllaç.
iii. S’acorden normes més justes i clares sobre els beneficis socials per a la mobilitat
dels treballadors de la UE. Brussel·les, 19 de març de 2019.

El Comitè d’Ocupació i els ministres de la UE han arribat a un acord sobre la modernització de les normes
de coordinació dels sistemes de seguretat social nacionals. Les noves normes s’enfoquen a facilitar la
mobilitat laboral dins la UE mentre es salvaguarden els drets socials dels treballadors en situacions
transfrontereres. També fomenten la cooperació entre Estats membres, per a compartir informació per tal
de protegir el dret d’accés dels treballadors a la seguretat social i per identificar errors o fraus. Per a més
informació feu clic al següent enllaç.
iv. Els europarlamentaris insten a la UE i als seus Estats membres a prendre mesures
per acabar amb la discriminació racista contra les persones afro-europees a la UE.
Brussel·les, 26 de març de 2019.

Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2

9

El Parlament ha aprovat una resolució amb 535 vots a favor, 80 en contra i 44 abstencions, per instar a les
autoritats nacionals i a la mateixa UE a desenvolupar polítiques antiracistes i per aturar la discriminació.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
v. Els europarlamentaris han adoptat mesures per a la conciliació laboral i familiar.
Brussel·les, 4 d’abril de 2019.
La plenària del ha adoptat noves mesures sobre la baixa de paternitat i la baixa de paternitat/maternitat no
transferible. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
d. Consultes públiques
i. Igualtat de Gènere a la UE
-

Objectiu: Recopilar informació sobre les opinions de tots els grups interessats sobre
la situació actual de la igualtat de gènere a la UE, i les prioritats per als propers 5
anys, ja que aquest any s’acaba el Marc Estratègic de la Comissió per a la igualtat de
gènere.

-

Tema: Afers socials, justícia i drets fonamentals.

-

Període de Consulta: 08/03/2018 fins a 31/05/2018.

-

Enllaç: per accedir a aquesta consulta feu clic aquí.

2. Educació, Joventut, Cultura i Esport
a. Comissió Europea
a. La Comissió pública un informe d’avaluació del Programa Escolar de Consum de
Fruites, Hortalisses i llet per al curs escolar 2017/2018. Brussel·les, 27 de març de
2019.
Es publiquen les assignacions pressupostàries nacionals per al curs 2019/2022 i la Comissió pública un
informe d’avaluació del programa per al curs escolar 2017/2018, que indica que 159.000 escoles van
participar-hi i durant el curs es van distribuir 255.550 tones de fruites i verdures i 178 milions de litres de
llet. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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b. Consell de la UE
a. El Consell aprova mesures de contingència per a garantir la continuació de les
activitats del programa Erasmus+ en cas d’un Brexit sense acord. Brussel·les, 19 de
març de 2019.
La UE ha adoptat mesures per a evitar la interrupció dels programes vigents d’Erasmus+ en els que participi
el Regne Unit en el moment de la seva retirada de la Unió Europea. El Consell ha adoptat un Reglament
sobre la continuació de les activitats, en curs, de mobilitat per motius d’aprenentatge en el marc del
programa Erasmus+. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b. El Consell adopta conclusions sobre les relacions culturals internacionals. Brussel·les,
8 d’abril de 2019.
El Consell ha adoptat unes conclusions que tracten el plantejament estratègic de la UE per a les relacions
culturals internacionals, i estableixen un marc d’actuació dels Estats membres i de les pròpies institucions
de la UE. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
c. Parlament Europeu
a. Més gent podrà gaudir de l’experiència dels intercanvis educatius dins el programa
Erasmus+ per al període 2021-2027. Brussel·les, 28 de març de 2019.
Els europarlamentaris han confirmat que el pressupost per al nou Erasmus+ es triplicarà per a permetre a
més persones participar al mateix adaptant-se a les seves necessitats. Per a més informació feu clic al
següent enllaç.
3. Política de Cohesió
a. Parlament Europeu
a. Els eurodiputats es posen d’acord sobre finançament regional i de cohesió.
Brussel·les, 27 de març de 2019.
El Parlament ha adoptat noves normes de finançament per a reforçar la cohesió econòmica, social i
territorial de la UE per al FEDER i el Fons de Cohesió. El text estipula que les regions hauran de gastar d’un
30% a un 50% dels fons que rebin del FEDER cap a una Europa innovativa i intel·ligent, i almenys un 30%
en la lluita contra el canvi climàtic i l’economia circular. El Fons de Cohesió es continuarà destinant al
finançament per al medi ambient i les infraestructures de transport. Per a més informació feu clic al següent
enllaç.
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4. Salut
a. Comissió Europea
a. La Unió Europea llança casos de l'OMC sobre les TIC i els productes farmacèutics.
La Unió Europea ha portat dues disputes a l’Organització Mundial del Comerç (OMT) contra l’Índia i
Turquia, dirigides respectivament a drets d’importació il·lícits sobre productes de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) i a les mesures il·lícites sobre productes farmacèutics.

En ambdós casos, hi ha interessos econòmics importants i principis legals importants per a la UE. S’estima
que el valor total de les exportacions europees afectades supera els mil milions d’euros anuals. Per a més
informació feu clic al següent enllaç.

b. Sistemes de salut a la UE: la Comissió publica un informe sobre eines i
metodologies per avaluar l’eficiència dels serveis sanitaris.

12
Els sistemes nacionals de salut a tot Europa s'enfronten cada vegada més amb el complex repte de
conciliar la creixent demanda de serveis sanitaris amb els recursos disponibles com a mitjà per salvaguardar
la seva sostenibilitat a llarg termini. Al mateix temps, apareix un consens entre els investigadors que fins a
un 20% de les despeses actuals dels sistemes sanitaris moderns es poden classificar com a ineficaços o
inútils.

A mesura que els governs europeus busquen explotar oportunitats per reconfigurar els recursos dins dels
seus sistemes nacionals de salut per oferir una atenció millor valor, la complexitat del disseny inherent als
sistemes sanitaris, així com una sèrie de limitacions metodològiques i relacionades amb les dades,
permeten identificar fonts específiques d’ineficiència en l’assistència sanitària una tasca difícil a la pràctica.
Per a més información feu clic al següent enllaç.
5. Turisme
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a. Parlament Europeu
a. Informe de la Comissió TRAN del Parlament Europeu “Overtourism: impact and
possible policy responses”.
Aquest estudi aborda el fenomen d’excés de turisme a la UE, centrant-se en un conjunt d'estudis de
diferents casos europeus. L'estudi informa sobre indicadors de overtourism, analitza els enfocaments de
gestió implementats en diferents destinacions i avalua les respostes polítiques. Conclou que evitar el
turisme massiu requereix polítiques fetes a mida en la cooperació entre les parts interessades i els
responsables polítics de les destinacions.

b. Esdeveniments:
ii. Conferència Final Urban-waste. Waste management in Tourism, why does it
matter?, el proper 7 de maig a Brussel·les. Per a més informació feu clic al següent
enllaç.
c. CRPM
a. HERIT-DATA aborda l'impacte del turisme massiu, l'ús de dades grans oberts i la
gestió del patrimoni sostenible.
El quart comité directiu del projecte HERIT-DATA es va celebrar a Dubrovnik el passat 26 de març a les
instal·lacions a l’Agència de Desenvolupament de la Ciutat de Dubrovnik.

Representants de les organitzacions associades, incloent la Comissió Intermediterrània de la CRPM, es van
reunir per discutir el progrés del projecte, les dificultats trobades i els propers passos previstos. Per a més
información feu clic al següent enllaç.
b. Es dóna un nou impuls per a una millor comprensió i desenvolupament del turisme
a les illes entre la CRPM i la OTIE.
La Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes (CRPM) i la Comissió de les Illes (IC) han signat un
important Memoràndum d’enteniment amb l’Observatori de Turisme de les Illes de l’Economia (OTIE) per
potenciar l’anàlisi i la promoció del turisme sostenible a les illes europees. Per a més informació feu clic al
següent enllaç.
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d. Calls
a. Call for tenders: World Bridge Tourism. Els objectius generals d’aquesta licitació
són augmentar el flux de viatgers xinesos a la UE, en particular els viatgers amb alts
ingressos, interessats en destinacions menys conegudes i viatjant en temporada
baixa; i estimular oportunitats d’inversió per a empreses de la UE a Xina, on el
turisme nacional està en creixent. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b. Call for destinations: sol·licitud per a participar en els premis “Destination of
sustainable cultural tourism.” Per a més informació feu clic al següent enllaç.

6. Energia i Transport
a. Comissió Europea
a. Una economia climàticament neutral donarà a la indústria europea d’energies
renovables un avantatge competitiu a nivell global. Brussel·les, 18 de març de 2019.
La segona reunió del Fòrum Industrial de l'Energia Neta de la UE, inaugurada per Miguel Arias Cañete,
Comissari Europeu d'Acció Climàtica i Energia, va comptar amb la participació d'un grup de 22 consellers
delegats, líders de la indústria i representants d'organitzacions internacionals. El Fòrum forma part del
marc establert per donar suport al paquet "Energia neta per a tots els europeus", llançat el novembre de
2016 i fa un seguiment de la crida del president Juncker per incloure la indústria de la descarbonització
com un dels sectors clau per a una estratègia industrial renovada. Per a més informació feu clic al següent
enllaç.
b. La Comissió Europea estrena un nou premi per recompensar les illes per a la
producció d’energies renovables locals. Brussel·les, 19 de març de 2019.
La Comissió Europea llança la primera edició del RESponsible Island Prize, dedicat a premiar les illes amb
una producció renovable i innovadora d’energies locals i sostenibles per al seu ús en electricitat, calefacció,
refrigeració i transport. Els tres guanyadors rebran un premi en metàl·lic de 500.000 €, 250.000 € i
100.000 €, respectivament. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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c. 750 milions d'euros de fons comunitaris disponibles per a infraestructures
d'energia neta. Brussel·les, 20 de març de 2019.
La Comissió ofereix 750 milions d'euros de finançament per a projectes clau d’infraestructures
energètiques. Aquest finançament s’emmarca dintre del programa CEF, el programa europeu de suport a la
infraestructura TEN-E. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
d. La Comissió valora positivament l’adopció de noves propostes de disseny del
mercat de l’electricitat pel Parlament Europeu. Brussel·les, 26 de març de 2019.
El Parlament Europeu va aprovar el passat 26 de Març les regles del nou mercat de l'electricitat de a la UE
en el marc les negociacions sobre el paquet Energia Neta per a Tots els Europeus. La UE està en el camí
correcte per descarbonitzar la seva economia a la segona meitat del segle, tot mantenint la seva
competitivitat global i creant creixement i llocs de treball. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b. Consell de la UE
a. Mecanisme «Connectar Europa»: el COREPER confirma que s'ha arribat a una
interpretació comuna amb el Parlament sobre la prorrogació del programa. 13 de
març de 2019.
La UE vol assegurar-se que el seu programa emblemàtic, el Mecanisme «Connectar Europa» (MCE),
segueixi finançant projectes clau en els àmbits del transport, la tecnologia digital i l'energia després de
2020. El Comitè de Representants Permanents del Consell ha confirmat avui la interpretació comuna
aconseguida per la Presidència romanesa i el Parlament Europeu sobre la proposta d'iniciar la segona
edició del programa, que començarà el 2021 i finalitzarà el 2027. Per a més informació feu clic al següent
enllaç.
i. El Consell aprova legislació sobre competència lleial en el transport aeri. Brussel·les,
9 d’abril de 2019.
En un context de creixent competència a nivell mundial, la UE compta ara amb una eina eficaç per abordar
les pràctiques comercials deslleials de companyies ubicades a tercers països que puguin produir-se en el
sector del transport aeri. El Reglament adoptat pel Consell avui va encaminat a garantir una competència
sana i contribuirà a mantenir alts nivells de connectivitat a tota la UE. El 20 de novembre de 2018 va
arribar a un acord provisional entre la Presidència del Consell i el Parlament Europeu. Per a més informació
feu clic al següent enllaç.
c. Parlament Europeu.
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ii. Els legisladors de la UE acorden tecnologies per salvar la vida dels vehicles nous. 26
de març de 2019, Brussel·les. Per a més informació deu clic al següent enllaç.
d. Consultes Públiques
i.

Consulta sobre la llista de projectes candidats d'interès comú en xarxes intel·ligents

-

Objectiu: S'ha llançat la consulta sobre la llista de projectes candidats d'interès comú en l'àmbit
temàtic de la infraestructura de xarxes intel·ligents amb l'objectiu de preparar la quarta llista de
projectes comunitaris d'interès comú en energia, que romandrà oberta fins al 09.06.2019.

-

Tema : Energia

-

Període de consulta: 18 de març – 9 de juny

-

Enllaç: per accedir a aquesta consulta feu clic aquí.

7. Medi Ambient
a. Comissió
i.

La Comissió ajuda als estats membres a aplicar millor les normes mediambientals
de la UE per protegir els ciutadans i millorar la seva qualitat de vida. 5 d’abril de
2019, Brussel·les.

La iniciativa pretén millorar l'aplicació de les polítiques i normes de la UE sobre l'economia circular, la
naturalesa i la biodiversitat, la qualitat de l'aire i la qualitat i gestió de l'aigua. Per a més informació deu
clic al següent enllaç.
ii.

Pressupost de la UE per al 2021-2027: la Comissió valora positivament l’acord
provisional de finançament de l’acció mediambiental i climàtica. 13 de març del
2019, Brussel·les.

La Comissió Europea es felicita per l'acord provisional aconseguit pel Parlament Europeu i el Consell sobre
el programa LIFE per al medi ambient i l'acció climàtica, com a part del proper pressupost de la UE a llarg
termini 2021-2027. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iii.

Economia circular: la Comissió valora de manera satisfactòria la decisió del
Parlament Europeu en relació a les noves normes sobre plàstics d'un sol ús per
reduir els residus marins. 27 de març de 2019, Brussel·les. Per a més informació feu
clic al següent enllaç.

b. Consell de la Unió Europea
i.

Contaminants orgànics persistents: acord provisional sobre els contaminants més
perillosos del món. 19 de Febrer de 2019, Brussel·les.

La UE està endurint les normes sobre les substàncies químiques més duradores i contaminants. La
Presidència romanesa del Consell ha arribat en el dia d'avui un acord provisional amb el Parlament
Europeu sobre l'actualització del Reglament sobre contaminants orgànics persistents, la llista de
substàncies perilloses aprovada per les Nacions Unides. Aquest Reglament ajudarà a protegir a les persones
i al medi ambient contra aquests productes químics. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii.

Aigua potable neta i segura: la UE actualitza les seves normes de qualitat. 5 de març
de 2019, Brussel·les.

La UE vol garantir que sigui segur beure l'aigua de l'aixeta a tota la UE. El Consell ha adoptat avui la seva
posició sobre la proposta de revisió de la Directiva sobre l'Aigua Potable. La nova normativa proposada
actualitza les normes de qualitat de l'aigua potable i introdueix un enfocament eficient i basat en els riscos
per al control de la qualitat de l'aigua. També conté noves disposicions sobre els materials que entren en
contacte amb l'aigua potable i sobre la millora de l'accés a l'aigua. La revisió de la normativa és el resultat
directe de la iniciativa «Right2Water», la primera Iniciativa Ciutadana Europea que aconsegueix prosperar.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii.

Programa LIFE: el COREPER confirma la interpretació comuna aconseguida amb el
Parlament.

La UE va a actualitzar el seu principal instrument per al finançament de projectes en matèria de natura,
biodiversitat, acció pel clima i energies netes. El Comitè de Representants Permanents ha confirmat avui la
interpretació comuna aconseguida per la Presidència romanesa i el Parlament Europeu sobre la pròrroga
del Programa de Medi Ambient i Acció pel Clima (LIFE) després de 2020. Per a més informació feu clic al
següent enllaç.
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c. Parlament Europeu
i.

Canvi climàtic: el pla del Parlament per a retallades de CO2 a llarg termini. 14 de
març de 2019, Brussel·les. Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii.

El Parlament va donar el seu vistiplau dimarts a un conjunt de mesures per dotar la
UE d'un mercat elèctric més net i competitiu. 26 de maig de 2019, Brussel·les. Per
a més informació feu clic al següent enllaç.

iii.

Els plàstics d'un sol ús, prohibits a partir de 2021. 27 de maig de 2019, Brussel·les.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv.

Nous objectius de reducció d'emissions per a cotxes i furgonetes. 27 de maig de
2019, Brussel·les. Per a més informació feu clic al següent enllaç.

v.

El Parlament fixa posició sobre la reforma del transport per carretera. 4 d’abril de
2019, Brussel·les. Per a més informació feu clic al següent enllaç.

8. Agricultura i Pesca
a. Consultes
i. Avaluació de les mesures de la PAC aplicables al sector vitivinícola.
-

Objectiu: L’estudi d’avaluació avalua l’eficàcia, l’eficiència, la coherència, la rellevància i el valor
afegit de la UE de les mesures aplicables en el sector vitivinícola, centrant-se en els ingressos
agrícoles, en el saldo del mercat, en la comercialització i en les normes de comercialització, qualitat
i competitivitat. Les mesures dels quals s’està investigant l’impacte són les mesures establertes en el
Reglament de pagaments directes, el Reglament OCM, el Reglament horitzontal i el Reglament de
desenvolupament rural.

-

Tema: Agricultura i desenvolupament rural.

-

Període de consulta: 7 de març – 30 de maig.

-

Enllaç: per accedir a aquesta consulta feu clic aquí.

9. Economia
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a. Comissió Europea
i. Observacions del comissari Phil Hogan de l’impacte econòmic i el brexit. 8 d’abril del
2019.
El programa tarifari publicat inclou tarifes relativament altes per a diversos productes animals, com ara la
carn de boví, l'aviram, la carn de porc i el formatge, així com productes com el sucre i l'arròs. És evident
que diversos estats membres tindran el pes d’aquestes tarifes proposades, ja que ja s’han exposat al mercat
britànic per a aquests productes.
La UE-27 i el Regne Unit són socis comercials molt importants. La UE-27 compta avui amb un excedent de
25.000 milions d'euros amb el Regne Unit en productes agroalimentaris, amb exportacions anuals de prop
de 41.000 milions d'euros. Aquest superàvit és superior al superàvit comercial actual de la UE-28 de
21.000 milions d'euros amb la resta del món.
No obstant això, no s'ha de subestimar la importància del mercat de la UE per al Regne Unit. Atès que la
UE tractarà el Regne Unit com qualsevol altre tercer país, amb l’aplicació de controls aranzelaris i SPS, això
suposa un repte significatiu per als productors i exportadors britànics. En cas de no haver acord es pot dir
amb certesa que hi haurà una interrupció significativa en determinats mercats agrícoles. Per a més
informació feu clic al següent enllaç.
ii.

Unió dels mercats de capitals: crear una arquitectura de supervisió financera
europea més forta i integrada, inclosa la lluita contra el blanqueig de diners. 1
d’abril de 2019.

El sector financer ha de tenir un paper fonamental a l'hora d'assolir els objectius del canvi climàtic de
l'Acord de París i la Agenda 2030 de la UE per al desenvolupament sostenible. També és essencial que es
mobilitzi més capital privat cap a una inversió verda i sostenible per tal de permetre la transició cap a una
economia de baix carboni.
Financial Technology (FinTech) està transformant serveis financers. Facilita l'accés als serveis financers i
els fa més convenients. Augmenta l’eficiència operativa i pot reduir els costos pels consumidors. També
pot reduir les barreres als nous agents del mercat i augmentar la competència. Perquè aquests beneficis
succeeixin, és important garantir la integritat i la resistència dels sistemes informàtics, la protecció de
dades i els mercats justos i transparents.
Atès que els serveis financers esdevenen més tecnològics i depenen de les dades, els reguladors i els
supervisors han de conèixer aquestes tecnologies i ser capaços d'acomodar-los. Com a part de la Unió
dels Mercats de Capitals, la Comissió ha establert una estratègia global que detalla les accions que s'han
de prendre per fer front a aquests reptes i permetre un mercat integrat per als serveis financers digitals
sense restriccions a les economies d’escala i abast. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iii.

Ajuda de 100 milions d’euros a empreses innovadores amb LocalTapiola. 29 de març
de 2019.

L’accés a finançament per a petites i mitjanes empreses finlandeses rebrà un impuls a través d’un acord
de garantia signat avui entre el fons EIF i el fons LocalTapiola Corporate Lending, a Hèlsinki. El contracte
de garantia facilitarà nous préstecs de fins a 100 milions d’euros dins de la cartera de préstecs
corporatius de la companyia. L'operació compta amb el suport del "Fons de garantia per a pimes
InnovFin" de la Comissió Europea, recolzat pel Fons Europeu d'Inversions Estratègiques (EFSI), el cor del
Pla d'inversions per a Europa.
L’operació permetrà a LocalTapiola ampliar significativament el finançament del seu nínxol de deute per
a empreses innovadores de tots els sectors a Finlàndia. Els beneficiaris elegibles poden esperar uns tipus
d’interès favorables mitjançant la reducció de la tarifa de riscos del seu préstec. Per obtenir aquesta
garantia, els beneficiaris finals han de complir almenys un dels criteris d’innovació, disponibles a petició
amb LocalTapiola. Aquests inclouen haver registrat un dret tecnològic, ser una entitat de creixement
ràpid, elevades inversions en I+D, o simplement intentar utilitzar els fons per invertir en desenvolupar o
implementar productes, processos o serveis nous o substancialment millorats. Per a més informació feu
clic al següent enllaç.
iv.

Economia circular: la Comissió dóna la benvinguda a l'adopció per part del
Parlament Europeu de noves normes sobre plàstics d'un sol ús per reduir els
residus marins. 27 de març de 2019.

El Parlament Europeu va acordar avui les ambicioses mesures proposades per la Comissió per fer front a
les deixalles marines procedents dels 10 productes de plàstic d'un sol ús que es troben més sovint a les
platges europees, així com equips de pesca abandonats i plàstics o-degradables.
La directiva sobre plàstics d'ús únic votada pel Parlament Europeu aborda avui directament les
escombraries marines gràcies a un conjunt de mesures ambicioses:
-

La prohibició de seleccionar productes d’us monocomandament fabricats en plàstic per als quals
existeixen alternatives al mercat: palets de cotó, coberts, plaques, palla, agitadors, pals per a
globus, tasses, menjar i contenidors de poliestirè expandit i en tots els productes fabricats amb
plàstic oxo-degradable.

-

Mesures per reduir el consum de contenidors d'aliments i copes de begudes de plàstic i el
marcatge i etiquetatge específics de determinats productes.

-

Esquemes amplis de responsabilitat del productor que cobreixen el cost de la neteja de la
deixalla, aplicat a productes com ara filtres de tabac i articles de pesca.
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Un objectiu de recollida separada del 90% per a ampolles de plàstic el 2029 (77% el 2025) i la
introducció de requisits de disseny per connectar taps a ampolles, així com per incorporar el 25% de
plàstic reciclat en ampolles de PET a partir del 2025 i el 30% en totes les ampolles de plàstic a partir del
2030. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
v.

Mercat únic digital: la Comissió valora positivament la votació del Parlament
Europeu sobre noves normes per compartir dades del sector públic. Brussel·les. 4
d'abril de 2019.

El 4 d’abril el Parlament Europeu va aprovar la Directiva sobre informació oberta i informació del sector
públic que millorarà significativament la disponibilitat i l'ús innovador de dades públiques i finançades
amb fons públics, cosa que ajudarà al seu torn a impulsar el desenvolupament de tecnologies intensives en
dades com la intel·ligència artificial.
El text aprovat pel Parlament Europeu ha de ser aprovat formalment pel Consell de la UE. Els estats
membres hauran d’aplicar les regles revisades dins dels dos anys anteriors a l’efecte. La Comissió
començarà a treballar amb els Estats membres per identificar els conjunts de dades d’alt valor que
s’exposaran en una Llei d’execució. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
10. Fiscalitat
a. Comissió
i.

La Comissió sanciona a General Electric 52 milions d'euros per proporcionar
informació incorrecta a la presa de control de LM Wind. 8 d’abril del 2019.

La Comissió Europea ha sancionat a General Electric (GE) amb 52 milions d’euros per proporcionar
informació incorrecta durant la investigació de la Comissió en el marc del Reglament de fusions de la UE de
la planificada adquisició de LM Wind per part de GE.
Segons el Reglament de concentracions, la Comissió pot imposar multes de fins a l'1% de la facturació
agregada de les empreses, que ofereixen a la Comissió informació intencionada o negligent. En fixar
l'import d'una multa, la Comissió té en compte la naturalesa, la gravetat i la durada de la infracció, així
com qualsevol circumstància atenuant i agreujant.
GE va cometre una infracció proporcionant negligentment informació incorrecta al formulari de
notificació de fusió. La Comissió considera que aquesta infracció és greu, ja que el va impedir tenir tota
la informació rellevant per a l'avaluació de la transacció. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ii. Pla d'inversions per a Europa: 25 milions d'euros per a empreses culturals i
creatives a Portugal. 5 d’abril de 2019.
El Fons Europeu d'Inversions (FEI) i Caixa Geral de Depósitos (CGD) han signat un acord a Portugal sota
el programa de garantia de sectors culturals i creatius de la Comissió Europea. L’acord es beneficia del
suport del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (EFSI), el cor del Pla d’inversions per a Europa, el Pla
Juncker.
CGD llançarà un nou producte, Caixa Invest Cultura Criativa, per finançar petites i mitjanes empreses del
sector cultural i creatiu a Portugal. Aquestes operacions a Portugal reflecteixen el fort compromís de la
Comissió Europea de complir una de les seves principals prioritats polítiques: impulsar llocs de treball,
creixement i inversions a tot Europa.
El Fons Europeu d'Inversions (FEI) forma part del Grup del Banc Europeu d'Inversions. La seva missió
central és donar suport a les microempreses, petites i mitjanes empreses (pimes) europees, ajudant-les a
accedir al finançament. EIF dissenya i desenvolupa instruments de capital de risc i creixement, garanties i
instruments de microfinances que s'orienten específicament a aquest segment de mercat. En aquest paper,
el FEI fomenta els objectius de la UE en suport a la innovació, la recerca i el desenvolupament,
l’emprenedoria, el creixement i l’ocupació. Podeu trobar més informació sobre els treballs del FEI en virtut
del FESI.
CGD és la institució financera més gran de Portugal, 100% propietat de l'Estat portuguès i activa a totes les
àrees de serveis financers. Caixa és propietària de la Fundação Caixa Geral de Depósitos, amb Culturgest,
una de les cases culturals creatives més agosarades de Portugal. Per a més informació feu clic al següent
enllaç.
iii. Pressupost de la UE: la cooperació fiscal entre els estats membres de la UE rep un
bo impuls després del conveni de finançament. 21 de març de 2019.
La Comissió ha agraït l'acord provisional actual per finançar el programa de cooperació fiscal a la UE
(‘Fiscalis’) durant el proper període del pressupost de la UE del 2021-2027.
Aquest acord obre el camí perquè Fiscalis continuï amb la seva contribució clau en donar suport i
assegurar una col·laboració fiscal estreta entre els estats membres. Al seu torn, ajuda a establir sistemes
fiscals més justos i eficients i una càrrega administrativa més baixa per als ciutadans i les empreses al
mercat únic de la UE. El programa donarà suport a la cooperació entre les administracions fiscals dels
estats membres i contribuirà millor a la lluita contra el frau fiscal, l’evasió fiscal i l’evasió fiscal:
- Posar en marxa sistemes informàtics millors i més connectats, que els estats membres haurien de
desenvolupar de manera individual.
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- Compartir bones pràctiques i formació per millorar l'eficiència: això inclou ajudar a evitar
càrregues administratives innecessàries per als ciutadans i les empreses (incloent-hi les pimes) en
transaccions transfrontereres i augmentant de manera significativa els 423.000 professionals
fiscals formats des de 2014;
- Suport continuat i reforçat per a una profunda cooperació entre les autoritats fiscals, en particular
accions conjuntes en gestió de riscos i auditories, dels quals 1.000 s'han organitzat entre els estats
membres des del 2014;
- Foment de la competitivitat i la competència lleial de la Unió, fomentant la innovació i facilitant la
implantació de nous models econòmics. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iv. Declaració de la comissària Vestager sobre la decisió de la Comissió de sancionar a
Google 1,49 milions d'euros per a pràctiques abusives en publicitat en línea. 20 de
març de 2019.
Avui, la Comissió ha decidit sancionar a Google amb 1,49 milions d'euros per trencar les regles
antimonopoli de la UE. Google ha participat en pràctiques il·legals en el sector de la publicitat de cerca per
consolidar la seva posició dominant al mercat.
Aquesta és la tercera multa antimonopoli que hem imposat a Google. Al juny del 2017, Google va multar a
Google pel seu comportament il·legal en serveis comercials de comparació. I el juliol del 2018, Google va
multar a Google pel seu comportament il·legal relacionat amb el sistema operatiu mòbil Android i les
aplicacions i serveis mòbils.
M'agradaria abordar el que Google ha estat fent per complir amb aquestes dues decisions anteriors. Però
abans de fer-ho, deixeu-me començar explicant la decisió que vam fer avui.
Google és dominant quan es tracta del mercat d’intermediació de publicitat en línia, amb quotes de
mercat a Europa per sobre del 70% des de 2006. I hi ha grans barreres d’entrada, cosa que dificulta
l’entrada dels nous competidors.
Malgrat això, la competència hauria de ser possible en aquest mercat. Els diferents llocs web poden triar
diferents corredors i el mateix lloc web podria utilitzar més d’un broker per proporcionar anuncis diferents.
De fet, la investigació de la Comissió va mostrar que molts llocs web tenien un interès per utilitzar més d’un
agent.
Com en molts mercats digitals, la publicitat de cerca és un mercat amb efectes de xarxa sòlids. Així, com
més usuaris tingueu, més valuós serà el vostre servei per a cadascun d’ells. Això significa que per competir
eficaçment, necessiteu construir escala. La multa de 1,49 milions d'euros reflecteix la naturalesa greu i
sostinguda de la infracció de Google. I qualsevol que hagi patit danys a causa del comportament de
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Google també pot reclamar una indemnització per part de Google als tribunals nacionals. Per a més
informació feu clic al següent enllaç.
b. Parlament
i. Delictes fiscals: el Parlament vol una policia financera europea. 26 de març de 2019.
El Parlament Europeu va proposar dimarts una estratègia de lluita contra la criminalitat financera i per a
una fiscalitat més justa i efectiva. El ple va aprobar les recomanacions de la comissió especial sobre delictes
financers, evasió i frau fiscal (TAX3). Entre d'altres canvis, els eurodiputats demanen una revisió en
profunditat dels mecanismes per combatre els delictes financers, l'evasió i l'elusió fiscal, sobretot
mitjançant la millora de la cooperació entre les nombroses autoritats implicades. A més, plantegen crear
nous organismes a nivell europeu i internacional.
Aquestes són les propostes i conclusions més destacades:
-

-

creació d'una policia financera europea, emmarcada en Europol, amb capacitat per dur a
terme investigacions, i d'una unitat d'intel·ligència financera;
prohibició de les "empreses pantalla";
establiment d'un organisme de l'ONU centrat en la fiscalitat;
els Estats membres no mostren voluntat política per acabar amb l'evasió i l'elusió fiscal i els
delictes financers;
set països de la UE (Bèlgica, Xipre, Hongria, Irlanda, Luxemburg, Malta i Holanda) tenen
llacunes en la seva legislació que faciliten la planificació fiscal agressiva;
els programes que permeten obtenir la nacionalitat o la residència en un Estat membre a
canvi d'una inversió han de desaparèixer, en especial els de Malta i Xipre, donades les
escasses exigències als sol·licitants;
l'escàndol financer "com-ex" confirma que els acords fiscals han de ser multilaterals, i no
bilaterals i
protecció reforçada per als denunciants i els periodistes d'investigació.

El president de la comissió especial TAX3, Petr Ježek (ALDE, Txèquia), ha lamentat que "els Estats
membres no estan fent prou i, a nivell comunitari, el Consell és la baula més feble. Sense voluntat política
no hi haurà progressos. Els europeus es mereixen alguna cosa millor". Per a més informació feu clic al
següent enllaç.
11.Cooperació
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a. Comissió
i. Els països europeus, africans, del Carib i del Pacífic conclouen la segona ronda de
converses sobre una nova aliança ambiciosa. 4 d'abril de 2019.
El passat 4 d’abril els principals negociadors van posar èmfasi en els progressos realitzats mentre es
llançava la següent fase de les negociacions. Aquest nou pas donarà lloc, en última instància, a la creació
de pilars a mida amb cada regió, que són una de les novetats que cal introduir en el futur Acord ACP-UE.
Mentre que el procés d’elaboració continua funcionant, els països de la UE i els països ACP continuaran
amb les consultes dels pilars regionals amb cada regió. Com es va il·lustrar durant el diàleg d'alt nivell amb
els líders del Pacífic el 26 de febrer, aquestes consultes ofereixen un espai privilegiat per discutir les
necessitats i prioritats de cada regió. Properament tindran lloc reunions similars amb socis del Carib i
Àfrica. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii. Afganistan: la UE allibera 27 milions d’euros d’ajuda humanitària. 20 de març de
2019.
Avui, la Comissió Europea ha anunciat una ajuda humanitària de 27 milions d'euros per a persones amb
necessitats a l'Afganistan.
Dos milions d’euros ajudaran a les famílies més vulnerables afectades per inundacions devastadores a
principis de març, que continuen afectant grans parts del país.
“El nostre nou finançament ajudarà a obtenir assistència d'emergència per als més necessitats. Faig una
crida a totes les parts del conflicte a complir els principis del Dret Internacional Humanitari”, va dir el
comissari d'Ajuda Humanitària i Gestió de Crisi Christos Stylianides.
El nou finançament proporcionarà assistència d’emergència a les famílies més vulnerables de tot el país
afectat pel conflicte i per la sequera, amb un enfocament especial en els desplaçats interns i els refugiats
afganesos retornats. Això inclou proporcionar menjar, refugi d'emergència, aigua i sanejament, protecció i
assistència mèdica per a les víctimes de la guerra. La UE també continuarà proporcionant educació als nens
que han hagut de deixar les seves escoles.
El finançament de les víctimes de les inundacions proporcionarà aliments, refugis, aigua i sanejament i
articles bàsics per a la llar, que ara mateix són les necessitats prioritàries per a les persones que van ser
destruïdes. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
12.Innovació
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a. Comissió
i. La Comissió avança el seu treball sobre directrius ètiques respecte a la Intel·ligència
Artificial. 8 d’abril de 2019.
La Comissió va iniciar una fase pilot per garantir que les directrius ètiques de desenvolupament i l’ús de la
Intel·ligència Artificial (IA) es puguin implementar a la pràctica sota l’estratègia d’IA del mes d’abril
de 2018, que té com a objectiu augmentar les inversions públiques i privades almenys a 20.000 milions
d’euros anual de cara als propers deu anys, possibilitant així l’accés a més dades, fomentant el talent i
garantint confiança.
La Intel·ligència Artificial pot beneficiar un ampli ventall de sectors, com la sanitat, el consum d'energia, la
seguretat dels automòbils, l'agricultura, el canvi climàtic i la gestió del risc financer. També pot ajudar a
detectar amenaces de frau i de seguretat cibernètica i permet a les autoritats policials lluitar contra el crim
de manera més eficient. No obstant això, la Intel·ligència Artificial també aporta nous reptes per al futur
del treball i planteja qüestions legals i ètiques.
La Comissió es centra en tres etapes:
-

Essencials per a una Intel·ligència Artificial fiable:

26
Suport a les agències humanes i drets fonamentals; seguretat dels algoritmes per evitar inconsistències;
control personal sobre privadesa i dades; transparència segons la traçabilitat dels sistemes d'intel·ligència
artificial, la diversitat, la no discriminació i l'equitat; benestar ambiental; i responsabilitat i rendició de
comptes dels sistemes d’Intelligència Artificial i els seus resultats.
-

Pilot a gran escala amb socis:

A l’estiu de 2019, la Comissió llançarà una fase pilot que inclou una àmplia gamma d’interessats. Els
membres del grup d'experts d'alt nivell d'Anàlisi Artificial ajudaran a presentar i explicar les directrius a les
parts interessades dels estats membres.
-

Construir un consens internacional per a la Intel·ligència Artificial centrada en humans:

La Comissió vol apropar aquest enfocament a l'escenari mundial per reforçar la cooperació amb socis
afins, com ara Japó, Canadà o Singapur, i seguir exercint un paper actiu en debats i iniciatives
internacionals. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ii. Dia digital de 2019: els països de la UE es comprometen a tres iniciatives de
cooperació digital. 8 d’abril del 2019.
El 9 d’abril de 2019 o Dia digital, els Estats membres de la UE van haver de signar tres declaracions per
reunir esforços i recursos per accelerar l'evolució digital en àrees clau que puguin aportar beneficis
tangibles a les economies i societats.
Els Estats membres participants signaran noves declaracions de cooperació a:
Empoderar la participació de les dones en digital: les dones representen el 52% de la població europea,
però només tenen el 15% dels llocs de treball relacionats amb les TIC. Els estats membres es
comprometen a una cooperació més estreta per augmentar la visibilitat i l’empoderament de les dones a
l’economia digital. La Declaració es basa en les conclusions del Consell de la Presidència de la UE sobre
igualtat de gènere, joventut i digitalització i sobre la Declaració sobre la igualtat de gènere.
La construcció d’un futur digital intel·ligent i sostenible per a l’agricultura i les zones rurals europees.
L’agricultura intel·ligent no només ajudarà a augmentar l’eficiència de les granges, sinó que també pot
ajudar a crear llocs de treball i creixement sostenibles i beneficiar la qualitat de vida de les zones rurals.
Digitalització del patrimoni cultural: les tecnologies d’estat de la tecnologia digital poden ajudar a
preservar el ric patrimoni cultural d’Europa i mitigar els riscos als quals s'enfronta. La Declaració té com
a objectiu avançar en la digitalització dels artefactes, monuments i llocs patrimonials, així com fomentar
la participació ciutadana i la cooperació transfronterera. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii. Conferència Digital4Med 2019 per ressaltar EIP. 4 d’abril de 2019.
Amb la participació de secretaris d’Estat i de consellers delegats d’Estats membres de la UE i del sud de la
Mediterrània, aquest esdeveniment va identificar tipus de cooperació, des de l’harmonització regulatòria
fins a la transferència de bones pràctiques i de la creació de capacitats a la inversió en infraestructures per
provocar un compromís polític a nivell ministerial.
Digital4Med va oferir l'ocasió de promoure el Pla europeu d'inversions externes (EIP) com una de les eines
per donar suport a la transformació digital dels països del sud de la Mediterrània i les cinc àrees prioritàries
de l'EIP, Digitalització i finançament per a micro, petites i mitjanes empreses (MIPYMES) i l’agricultura són
les més adequades.
Aquesta conferència d’alt nivell s’ha construït al voltant de dues sessions: connectivitat i suport a
l’economia de dades. Per recolzar el desplegament de serveis i tecnologies digitals i avançar cap a una
economia del coneixement basada en les dades, es requereix una infraestructura subjacent. El Pla
d’inversions externes de la UE (EIP) mobilitzarà 44.000 milions d’euros a Àfrica i al barri de la UE,
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mitjançant una aportació de la UE de 4 mil milions d’euros. S'han aprovat dotze garanties de la Unió
Europea per al voltant de 800 milions d’euros. L’esforç actual de la UE per impulsar la seva capacitat
domèstica en computació d’alt rendiment (HPC), l’anàlisi de grans dades i la Intel·ligència Artificial (IA) té
el potencial d’actuar com un important multiplicador per al seu compromís en abordar els reptes actuals.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iv. La Comissió Europea recomana un enfocament comunitari comunitari sobre la
seguretat de les xarxes 5G. 26 de març de 2019.
Avui la Comissió Europea ha recomanat un conjunt de mesures operatives per garantir un alt nivell de
seguretat cibernètica de les xarxes 5G a tota la UE.
Les xarxes de la cinquena generació (5G) formaran la futura columna vertebral de les societats i economies
de la UE, connectant milers de milions d'objectes i sistemes, inclosos sectors crítics com l'energia, el
transport, la banca i la salut, així com sistemes de control industrial que continguin informació sensible i
que donin suport a sistemes de seguretat. Els processos democràtics, com les eleccions, depenen cada
vegada més de les infraestructures digitals i de les xarxes 5G, destacant la necessitat de fer front a les
vulnerabilitats i fer pertinents les recomanacions de la Comissió abans de les eleccions al Parlament de
maig.
Després del suport dels caps d'estat o de govern expressats al Consell Europeu el 22 de març per un
enfocament concertat de la seguretat de les xarxes 5G, la Comissió Europea recomana avui un conjunt
d'accions concretes per avaluar els riscos de seguretat cibernètica de les xarxes 5G i enfortir la prevenció
mesures. Les recomanacions són una combinació d’instruments legislatius i de política destinats a protegir
les economies, societats i sistemes democràtics de la UE. Amb ingressos mundials de 5G estimats en 225
mil milions d’euros el 2025, el 5G és un actiu clau per a que Europa pugui competir en el mercat global i la
seva ciberseguretat és crucial per garantir l’autonomia estratègica de la Unió. Per a més informació feu clic
al següent enllaç.
13. Brexit
a. Consell Europeu
v. Es celebra el Consell Europeu Especial sobre l’Article 50 del TUE. Brussel·les, 10
d’abril de 2019.
Els líders dels Estats membres de la UE acorden retardar el Brexit fins el 31 d’octubre de 2019, la decisió ha
estat acordada amb el Regne Unit. Els líders de l’Europa dels vint-i-set han considerat la carta enviada per
la Primera Ministra britànica, Theresa May, que demanava una extensió de l’Article 50. Han acordat una
extensió per permetre la ratificació de l’acord de retirada. Tot i així els líders han informat que el Regne Unit
haurà de participar a les eleccions al Parlament Europeu si encara segueixen sent un membre entre el 23 i
26 de maig de 2019, en el cas que el Regne Unit no participi a les eleccions, haurà d’anar-se’n de la UE el
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dia 1 de juny de 2019. El Consell ha reiterat també que no es reobrirà el debat sobre l’acord. Per a més
informació feu clic al següent enllaç.
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