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Cancell d’entrada

Arribats a l’equador de la Presidència romanesa de Consell de la Unió Europea durant aquest primer
semestre de 2019, els treballs dels diferents grups de treball van avançant a bon ritme per tancar moltes de
les iniciatives que s’havien proposades. 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 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 que estau davant el primer d’aquests informes d’actualitat europea i que necessitam el
vostre parer. Volem que aquest informe esdevingui 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-lo vostre. 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
a. Comissió Europea

i. La Comissió arriba a un acord sobre l’Autoritat Laboral Europa. Estrasburg, 14 de
febrer de 2019.
La Comissió, el Parlament i el Consell han arribat a un acord provisional sobre la proposta de la
Comissió per a crear una Autoritat Laboral Europea (ELA), que va ser anunciada per primera
vegada per Setembre de 2017. L’acord suposarà una millora a la mobilitat laboral dins la UE,
permetent a ciutadans i empreses tenir més oportunitats dins el mercat únic i a la vegada una
cooperació més estreta entre les autoritats nacionals, incloent dins aquesta cooperació la prevenció
dels abusos i fraus socials. L’acord es portarà a COREPER per a la seva aprovació, i una vegada
aprovat es portarà a la plenària del Parlament per a la votació final. Per a més informació feu clic al
següent enllaç.
ii. L’avaluació anual de la Comissió als Estats Membres sobre el progrés d’aquests en
el camps social i econòmic. Brussel·les, 27 de febrer de 2019.
Durant la seva avaluació anual de la situació social i econòmica als Estats Membres, la Comissió
incideix en la importància de fomentar les inversions, i promoure l’adopció de polítiques fiscals
responsables així com la implementació de reformes. L’atur juvenil s’ha reduït significativament
però encara és dels problemes més greus a alguns Estats Membres.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii. L’Agenda Europea sobre Migració: La UE necessita mantenir el progrés realitzat
durant els últims quatre anys. Brussel·les, 6 de març de 2019.

La Comissió està fent balanç del progrés aconseguit durant els darrers quatre anys, que supera el
realitzat durant els vint anteriors, i establint les mesures que encara es requereixen per a fer front les
crisis migratòries presents i futures. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iv. La Comissió publica l’informe d’Igualtat de Gènere de l’any 2019 amb motiu del
Dia Internacional de la Dona. Brussel·les, 8 de març de 2019.
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona la Comissió declara que “Europa es troba entre els llocs
més segurs i més iguals per a les dones i nenes del món, però fins i tot a Europa les dones encara han de fer front a
reptes i desigualtats lligades al gènere, la gran majoria relacionades amb el lloc de treball”, també han publicat
l’informe de 2019 sobre Igualtat de Gènere a Europa. Per a més informació feu clic al següent
enllaç.
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b. Consell de la UE
i. Més transparència i previsibilitat al lloc de feina: La Presidència Romanesa del
Consell i el Parlament arriben a un acord provisional. Brussel·les, 07 de febrer de
2019.
La Presidència i el Parlament han arribat a un acord provisional sobre la directiva dirigida a fer que
les condicions laborals a tota la UE siguin més transparents i previsibles, ara es presentarà als
representats estatals del Consell. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii. La Presidència arriba a un acord provisional amb el Parlament sobre l’Autoritat
Laboral Europea. Brussel·les, 14 de febrer de 2019.
La Presidència ha arribat a un acord provisional sobre el Reglament de creació de l’Autoritat
Laboral Europea (ELA). L’acord es presentarà ara als representants nacionals del Consell. Per a més
informació feu clic al següent enllaç.
iii. El Consell adopta les conclusions sobre les Prioritats de la UE al Human Rights Fora
de Nacions Unides per a 2019. Brussel·les, 18 de febrer de 2019.
Les conclusions adoptades pel Consell reafirmen el compromís de la UE per a fomentar i protegir
els drets humans, la democràcia i l’estat de dret. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iv. El Consell aprova un esborrany de mesures de contingència per a preservar els drets
a seguretat social en cas d’un Brèxit sense acord. Brussel·les, 22 de febrer de 2019.
La UE està prenent mesures per a mantenir els drets a la seguretat social dels treballadors de la UE
al Regne Unit i viceversa. La COREPER informarà al Parlament. Aquestes mesures estan limitades
temporalment i s’adoptaran unilateralment per part de la UE. Per a més informació feu clic al
següent enllaç.
v. El dia 15 de març tindrà lloc el Consell de Treball, Política Social, Sanitat i Afers de
Consum, en matèries de política social i treball.
Tindrà lloc a l’Europa building. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
c. Parlament Europeu
i. Noves formes de Treball: un acord sobre mesures que fomentin els drets laborals
dels treballadors. Brussel·les, 07 de febrer de 2019.
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Els negociadors del Parlament han arribat a un acord amb els ministres de la UE sobre els drets
mínims dels treballadors amb llocs de feina on-demand o basats en plataformes com Uber o Deliveroo.
Els treballadors autònoms reals quedarien exclosos. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii. Protecció de l’accés a la seguretat social dels ciutadans en cas d’un Brèxit sense
acord. Brussel·les, 26 de febrer de 2019.
El Comitè de Treball i Afers Socials ha adoptat un text que assegura els drets a seguretat social i els
beneficis d’assegurança, treball i residència dels treballadors de la UE al Regne Unit i viceversa. Les
mesures s’adoptaran unilateralment per part de la UE. Per a més informació feu clic al següent
enllaç.
iii. Els diputats europeus i nacionals diuen que les dones han de tenir una participació
equitativa dins la política. Brussel·les, 05 de març de 2019.
El Comitè d’Igualtat de Gènere ha celebrat una reunió inter-parlamentària sobre el poder de la
dona a la política. Actualment només un 36,1% de diputats europeus són dones. Per a més
informació feu clic al següent enllaç.
d. Consultes públiques
i. Igualtat de Gènere a la UE
1. 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.
2. Tema: Afers socials, justícia i drets fonamentals.
3. Període de Consulta: 08/03/2018 fins a 31/05/2018.
4. Enllaç: per accedir a aquesta consulta feu clic aquí.
ii. Avaluació de les disposicions de la Directiva 2006/54/EC que implementa el
principi del Tractat sobre “igualtat salarial”
1. Objectiu: L'avaluació es dirigeix a comprovar en quina mesura les
disposicions de la Directiva poden ser considerades rellevants, efectives,
eficients i coherents amb altres polítiques de la UE.
2. Tema: Afers socials i treball.
3. Període de Consulta: 11/01/2019 fins a 05/04/2019.
4. Enllaç: per accedir a aquesta consulta feu clic aquí.
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2. Educació, Joventut, Cultura i Esport
a. Comissió Europea
i. La Comissió registra la iniciativa ciutadana “Europe CARES – Educació Inclusiva i
de Qualitat per a Nens amb Discapacitats”. Brussel·les, 27 de febrer de 2019.
L’objectiu de la iniciativa és assegurar el dret a una educació inclusiva per a nens i adults amb
discapacitats dins la Unió Europea, ja que 70 milions de ciutadans europeus tenen una
discapacitat i més de 15 milions d’infants necessiten educació especial. Per això es sol·licita a la
Comissió la creació d’un marc europeu d’educació inclusiva. Per a més informació feu clic al
següent enllaç.
b. Parlament Europeu
i. Cos Europeu de Solidaritat: més oportunitats per als joves. Brussel·les, 04 de febrer de
2019.
El Cos Europeu de Solidaritat va començar l’any 2018 i finança activitats de voluntariat, beques i
llocs de treball relacionats amb àrees de solidaritat. El nou programa oferirà més oportunitats de
voluntariat per a joves de 18 a 30 anys, incloent experiències en el camp d’ajuda humanitària. El
Comitè de Cultura va aprovar el programa per al període 2021-2027. Per a més informació feu clic
al següent enllaç.
ii. El Programa Erasmus+ finançarà la mobilitat Regne Unit – UE ja existent en cas
d’un Brèxit sense acord. Brussel·les, 05 de febrer de 2019.
Els 14.000 estudiants de la UE i els 7.000 estudiants britànics que es troben dins el programa a dia
d’avui seran finançats fins que s’acabi el període programat de la seva beca Erasmus. El Comitè de
Cultura donarà suport a seguir finançant totes les activitats existents dins el Programa Erasmus+,
amb una durada màxima de 12 mesos post 30 de març de 2019. Per a més informació feu clic al
següent enllaç.
iii. Nou Programa Erasmus: més oportunitats per als joves desfavorits. Brussel·les, 20 de
febrer de 2019.
El nou Programa Erasmus estarà principalment enfocat als joves amb menys oportunitats.
L’Erasmus + triplicarà el seus fons per al període 2021-2027 ampliant la possibilitat de participació
a més persones i adaptant-se a les necessitats dels participants. El Comitè de Cultura ha aprovat el
nou programa, proposant una llista de mesures per superar les barreres econòmiques, socials i
culturals i permetre així a més persones participar dins activitats de mobilitat de l’aprenentatge. Per
a més informació feu clic al següent enllaç.
3. Política de Cohesió
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a. Comissió Europea
i. La Comissió prepara el futur de finançament per a Salut dins el Programa de
Política de Cohesió per al període 2021-2027. Brussel·les, 19 de febrer de 2019.
La Comissària de Política Regional, Corina Cretu, i el Comissari de Salut i Seguretat Alimentària,
Vytenis Andriukaitis, han llançat les reflexions per al futur finançament europeu dels programes de
cohesió per a Salut. Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b. Parlament Europeu

i. Els eurodiputats rebutgen que el finançament regional de la UE depengui
d’objectius econòmics. Brussel·les, 13 de febrer de 2019.
El Parlament ha adoptat unes nomes simplificades per al període 2021-2027 per a la inversió a les
regions de la UE i s’ha oposat a la suspensió del finançament europeu en funció d’objectius
econòmics nacionals. S’ha acordat el mateix nivell de finançament actual, les taxes de cofinançament per a regions menys desenvolupades s’han acordat fins a un 85%. Per a més
informació feu clic al següent enllaç.
ii. El Comitè de Desenvolupament Regional aprova un informe sobre les normes
d’aplicació de cohesió per al període 2021-2027. Brussel·les, 14 de febrer de 2019.
La part més significativa del FEDER, s’hauria de invertir en creixement intel·ligent i economia verda i
innovació. Per a més informació feu clic al següent enllaç.

4. Energia i Transport
a. Comissió Europea
i. Energia a les llars a partir d’energies renovables (calefacció/refrigeració) Brussel·les,
6 de març de 2019.
La comissió ha informat que durant el 2017 l'energia renovable representava el 19,5% de l'energia
total utilitzada per a la calefacció i el refredament de les llars a la Unió Europea. Es tracta d'un
increment significatiu del 10,4% el 2004. L'augment dels sectors industrials, els serveis i la voluntat
d’implementació de serveis energètics eficients de les famílies ha contribuït a aquest creixement.
També es va tenir en compte l'energia aerotermal, geotèrmica i hidrotèrmica capturada per
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bombes de calor. Espanya (17,5 %) es troba per sota la mitjana europea (19,5 %) en % d’energies
renovables destinades a calefacció i refrigeració. Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii. La UE inverteix més de 10.000 milions d'euros en tecnologies netes. Brussel·les, 26 de
febrer de 2019.
La Comissió anuncià el passat 26 de febrer un programa d'inversió per valor de 10 mil milions
d'euros en tecnologies amb baix contingut en carboni. El citat programa s’aplicarà a varis sectors
industrials amb l’objectiu d’augmentar la seva competitivitat global. Enllaç.
iii. La Comissió cita Espanya davant el TJUE per infringir la Directiva d’eficiència
energètica. Brussel·les, 7 de març de 2019.
La Comissió Europea va decidir remetre Espanya al Tribunal de Justícia de la UE per no garantir que
es compleixin els requisits mínims relatius a la dosificació individual d’aigua calenta als edificis
multi funcionals i polivalents així com estableix la Directiva d'eficiència energètica (Directiva
2012/27 / UE). Enllaç.
iv. La Comissió acull satisfactòriament l'acord provisional per al finançament
d'infraestructures d'alt rendiment. 8 de març de 2019.
La Comissió Europea acull amb satisfacció l'acord provisional aconseguit pel Parlament Europeu i
el Consell sobre la proposta de la instal·lació Connecting Europe (CEF), com a part del proper
pressupost a llarg termini de la UE 2021-2027. Enllaç.
v. La Comissió aprova la proposta d’augment pressupostari que donarà un major
suport a les empreses energètiques espanyoles d'alta intensitat. 8 de març de 2019.
La Comissió aprova l'augment pressupostari del règim de suport a empreses energètiques d'alta
intensitat a Espanya. Amb la modificació, el pressupost assolirà els 200 milions d'euros anuals per
al període 2018-2020. L'augment pressupostari es justifica pels majors preus de l'electricitat
derivats de costos d'emissió indirectes en virtut del Sistema de comerç d'emissions de la UE (ETS).
Enllaç.

b. Consell de la UE
i. Pneumàtics més nets, segurs i silenciosos: l'etiquetatge serà més visible per als
consumidors. 4 de març de 2019.
La UE va a actualitzar les seves normes sobre l'etiquetatge energètic dels pneumàtics i va ampliar el
seu àmbit d'aplicació als pneumàtics dels vehicles pesats. Les etiquetes s'exhibiran de manera més
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visible per als consumidors i en elles figurarà informació sobre l'adherència en neu i gel. El Consell
va adoptar el 4 de març la seva posició de negociació sobre les noves normes proposades. Enllaç.

c. Parlament Europeu.
i. Governança de la Unió de l'Energia
El novembre de 2016, la Comissió va proposar un reglament sobre la governança de la Unió de
l'Energia. La proposta està dissenyada per integrar i simplificar les obligacions de planificació,
informes i seguiment de la Comissió i els Estats membres per facilitar el seguiment del progrés
global i abordar les debilitats en l'aplicació dels objectius de la unió energètica, en particular els
objectius de la UE sobre energies renovables, eficiència energètica i les emissions de gasos d'efecte
hivernacle exposades en el Marc Climàtic i Energètic de 2030. Enllaç.
ii. Els diputats europeus demanen a la UE que lideri el camí cap a les emissions netes
abans del 2050. 20 de febrer de 2019.
Els eurodiputats membres del comitè d’Energia i Medi Ambient van exposar les seves idees sobre
l'estratègia de reducció d'emissions a llarg termini de la UE. Els diputats van argumentar que
només dos dels vuit escenaris ("camins") proposats per la Comissió Europea en la seva
comunicació de novembre permetrien a la UE assolir les emissions de gasos d'efecte hivernacle
(GEH) netes zero fins al 2050, el compromís de la Unió Europea UE segons l’acord sobre el clima
de París. En aquest sentit, donen suport a la Comissió per impulsar aquests dos escenaris. Enllaç.

5. Medi Ambient
a. Comissió Europea

i. S'inicia el nou règim de la UE per a un reciclatge de vaixells més segur i ecològic.
Brussel·les, 8 de gener de 2019.
A partir del 31 de desembre de 2018, el reciclatge de tots els vaixells de gran navegació marítima
que naveguen sota una bandera de la UE només pot tenir lloc a les pistes incloses a la llista europea
d'instal·lacions de reciclatge de vaixells. Aquest és el resultat del Reglament de reciclatge de vaixells
de la UE, l'únic instrument jurídicament vinculant i complet sobre el reciclatge de vaixells vigent al
món actual, que té com a objectiu fer que el reciclatge de vaixells sigui més ecològic i segur. La llista
europea conté actualment 26 metres, la majoria situats a la UE, però també a Turquia i als EUA, i
s'espera que s'incloguin patrulles addicionals en el futur.
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ii. La Comissió porta a Espanya davant TJUE per no actuar correctament en relació a
la protecció contra inundacions. Brussel·les, 24 de gener de 2019.
La Comissió Europea cita a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la UE en relació a la infracció
de les normes de la UE sobre prevenció d'inundacions segons la Directiva d'inundacions (Directiva
2007/60/CE). La Directiva té com a objectiu reduir i gestionar els riscos que les inundacions
plantegen a la salut humana, al medi ambient, a l'activitat econòmica i al patrimoni cultural. Ho fa
definint objectius per als Estats membres i establint les mesures adequades per assolir aquests
objectius. Els plans de gestió del risc d'inundacions detallen com es pot aconseguir la reducció del
risc d'inundació. Enllaç
iii.

La Comissió adopta una proposta per revisar el sistema de la UE per
controlar, informar i verificar les emissions de CO2 dels vaixells. Brussel·les, 4 de febrer
de 2019.

La Comissió Europea ha aprovat una proposta per revisar el sistema de vigilància, presentació i
verificació de les emissions de CO2 del transport marítim (Reglament (UE) 2015/757) per tal de
tenir en compte el sistema mundial de recollida de dades del consum de fuel oil vaixells establerts
per l'Organització Marítima Internacional. Enllaç.
b. Consell de la Unió Europea

12
i.

El Consell confirma l'acord sobre límits més restrictius en relació a la
normativa sobre emissions de CO2 per a turismes i furgonetes. 19 de febrer de 2019.

La nova normativa garanteix que a partir del 2030 dels turismes nous emetran, de mitjana, un
37,5% menys de CO2, pel que fa als nivells de 2021. Entre 2025 i 2029, tant els turismes com les
furgonetes hauran d'emetre un 15% menys de CO2. De 2030 en endavant, les emissions de CO2 de
les furgonetes noves s'hauran de reduir, de mitjana, en un 31% respecte als nivells de 2021. Enllaç.
ii. Els Estats membres confirmen l'acord pel qual es prohibeixen determinats articles
de plàstic d'un sol ús.
Els Estats membres de la UE han confirmat noves restriccions relatives a l’ús de determinats articles
de plàstic d'un sol ús. Els representants permanents de la UE reunits al COREPER han ratificat
l'acord provisional assolit després de més de dotze hores de negociacions entre la Presidència del
Consell i el Parlament Europeu a la matinada del 19 de desembre. (Text complet de l’acord).
iii. Contaminants orgànics persistents: acord provisional sobre els contaminants més
perillosos del món. 19 de febrer de 2019.
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La UE està endurint les normes sobre les substàncies químiques més 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. Enllaç.
iv. Aigua potable neta i segura: la UE actualitza les seves normes de qualitat.
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. Enllaç.
c. Parlament Europeu
i. Dossiers – Medi Ambient
1. Estàndards d'emissió de CO2 post-2020 per a nous vehicles de passatgers i
furgonetes . 14 de gener de 2019.
El 8 de novembre de 2017, com a part del segon paquet de Mobilitat neta, la Comissió va
presentar la seva proposta per establir normes de rendiment d'emissions per a nous vehicles de
passatgers i nous vehicles comercials lleugers per al període post 2020. Aquests objectius, basats en
la nova prova WLTP, s'estableixen per a la flota a escala de la UE com a% de reduccions del 15% el
2025 i el 30% el 2030 respectivament, en comparació amb la mitjana dels objectius específics
d'emissió per al 2021.
2. Normes de rendiment de les emissions d'O2 per a vehicles pesants (HDV) 14
de gener de 2019.
El 17 de maig de 2018, la Comissió va presentar la seva última proposta del paquet de Paquets de
Mobilitat Neta per primera vegada els estàndards de rendiment de les emissions de CO2 dels
camions. Col·lectivament, els HDV són responsables de ¼ de les emissions totals de CO2 de
transport per carretera, o el 6% de les emissions totals de CO2 de la UE. La proposta estableix
objectius per a una reducció del 15% per a l'any 2025 en els nivells de 2019 i, almenys, una
reducció del 30% per aspiració per al 2030, sotmesa a revisió el 2022.
3. Reducció de l'impacte de determinats productes plàstics sobre el medi
ambient. 24 de gener de 2019.
El 28 de maig de 2018, la Comissió va adoptar una proposta per a una nova directiva sobre la
reducció de l’impacte de certs productes plàstics sobre el medi ambient, incloses les noves normes
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orientades als deu productes plàstics d'un sol ús que es troben més sovint a les platges i els mars
d'Europa, i s'han perdut / arts de pesca abandonades. Aquests elements constitueixen el 70% de
tots els articles de les escombraries marines. Les mesures inclouen prohibicions, objectius de
reducció de consum o obligacions per als productors per ajudar a cobrir els costos de la gestió i
neteja de residus.
d. Calls for proposals
i. LIFE
1. Programa: LIFE 2019
2. Objectiu: identificar i finançar organitzacions no governamentals (ONG)
per tal de concloure acords marcs de col·laboració (FPA) i contractes
específics de subvenció (SGAs).
3. Obertura: Març del 2019.
4. Informació: La informació sobre la convocatòria de les convocatòries de
subvencions de funcionament de LIFE tindrà lloc el dijous 21 de març de
2019 a EASME, de 2 a 17.30 hores.
ii. H2020 – Eficiència energètica
1. Programa: Horitzó 2020
2. Objectiu: Millora de l’eficiència energètica
3. Obertura: 13 març 2019 – 3 setembre 2019
4. Informació: Enllaç.
6. Agricultura i Pesca
a. Comissió Europea
i. Comissió llançarà nous observatoris de mercat per al vi i les fruites i hortalisses. 22
de febrer de 2019.
La Comissió Europea posarà en marxa dos nous observatoris de mercat, destinats a fruites i
hortalisses i vins, aquest any. Aquests observatoris aportaran una major transparència i anàlisi a
dos sectors clau per a l'agricultura europea. Junts, aquests sectors representen al voltant del 30%
del valor de la producció agrícola de la UE, amb un 24,1% per al sector hortofructícola i un 5,4%
per al vi. Enllaç.
b. Consell de la UE
i. Pesca demersal a la Mediterrània occidental: acord provisional sobre un nou pla
plurianual. 5 de febrero de 2019.
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El Mediterrani occidental comptarà amb nous instruments per fer front a la sobrepesca i garantir la
sostenibilitat de les peces fonamentals de manera econòmica.
La Presidència del Consell ha aconseguit avui un acord provisional amb els representants del
Parlament Europeu en relació a un nou Reglament per establir un pla plurianual de gestió per a la
pesca demersal (és a dir, les especies que viuen al fons del mar) en el Mediterrani occidental.
Enllaç.
c. Consultes publiques
i. Avaluació del regalament Eel.
1. Objectiu: S’avaluaran les mesures establertes per a la protecció i l'ús
sostenible de l'estoc de l'anguila europea, i la contribució dels plans de
gestió de l'Eel a la recuperació de l'estoc d'anguila europea.
2. Tema: Afers marítims i pesqueries.
3. Període de Consulta: 13/04/2018 fins a 11/05/2018.
4. Enllaç: per accedir a aquesta consulta feu clic aquí.
ii. Avaluació de les estadístiques europees de la pesca
1. Objectiu: L'avaluació es dirigeix a comproveu si la legislació vigent sobre les
estadístiques de la pesca encara s'ajusta a la seva finalitat o si necessita
actualització. Analitzar com s’utilitzen les estadístiques actuals de la pesca.
Identificar oportunitats per disminuir la càrrega dels sistemes de recopilació
de dades. També servirà per tenir una visió completa de les noves
necessitats emergents sobre estadístiques de la pesca. Es valorarà l’eficàcia,
l’eficiència, la rellevància, la coherència, el valor afegit de la UE i la qualitat
estadística.
2. Tema: Afers marítims i pesqueries.
3. Període de Consulta: 18/01/2019 fins a 12/04/2019.
4. Enllaç: per accedir a aquesta consulta feu clic aquí.
iii. Avaluació de mesures de la PAC aplicables al sector vinícola.
1. Objectiu: L’estudi d’avaluació valora l’eficàcia, l’eficiència, la coherència, la
rellevància i el valor afegit de la Unió Europea de les mesures aplicables al
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
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mesures establertes en el Reglament de pagaments directes, el Reglament
OCM, el Reglament horitzontal i el Reglament de desenvolupament rural.
2. Tema: Agricultura
3. Període de Consulta: 07/03/2019 fins a 30/05/2019
4. Enllaç: per accedir a aquesta consulta feu clic aquí.
7. Salut
a. Consell de la UE
i. Millora de la protecció de la salut dels treballadors: la Presidència romanesa arriba
a un acord provisional amb el Parlament Europeu sobre els agents carcinògens o
mutàgens durant les hores de feina.
La Presidència romanesa del Consell i el Parlament Europeu han arribat a un acord provisional per
a reduir l’exposició dels treballadors i cinc agents químics carcinògens: cadmi, beril·li, àcid arsènic,
formaldehid i 4,4'-metilenbis (2-cloroanilina) (MOCA).
Ara es presentarà l’acord als representats dels Estats membres al Consell de la UE per a que el
ratifiquin. Quan s’adopti, la Directiva actualitzarà la normativa vigent relativa a la protecció dels
treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o mutàgens durant les
hores de feina (Directiva 2004/37/CE). Enllaç.
ii. Mesures de la UE a favor dels productors de medicaments genèrics.
La UE adoptarà noves normes amb l'objectiu d'impulsar la competitivitat dels productors de
medicaments genèrics i biosimilars de la UE. Els representants permanents davant la UE, reunits al
COREPER, han ratificat un acord, aconseguit el 14 de febrer amb el Parlament Europeu, sobre un
projecte de Reglament que estableix, a l'efecte d'exportació o emmagatzematge, una exempció
respecte de la protecció concedida al medicament original per un certificat complementari de
protecció (CCP).
b. Comissió Europea
i. La Comissió publica un Document de declaració i posicionament sobre qüestions
ambientals i salut emergent.
El document parla sobre 14 qüestions emergents en l'àmbit no alimentari que els membres del
Comitè han identificat com a possibles impactes en la salut humana i / o el medi ambient en el
futur. Entre els riscos identificats es troba l’augment de càrregues farmacèutiques i de drogues
il·legals a les aigües residuals com a conseqüència de l’augment de l’ús de drogues, l’envelliment de
la població i l’extracció de mostres procedents de llocs il·lícits de fabricació de drogues. La presència
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d’antibiòtics en aigües superficials pot suposar un canvi en el funcionament dels ecosistemes i un
risc per a la salut humana.
c. Calls for proposals
i. Horitzó 2020
1. Programa: Horitzó 2020.
2. Objectiu: Aplicació a gran escala de la innovació digital per a la salut i la
cura en una societat envellida.
3. Termini: 16 d’octubre 2018 – 24 d’abril 2019.
4. Informació: Enllaç.
d. Esdeveniments a Brussel·les
i. Manejar la innovació en nanomedicines: reptes i oportunitats normatives en
l’assistència sanitària moderna. Parlament Europeu, dimecres 20 de març. Clic aquí
per a més informació.
ii. Reunió TIC-Salut, 28 de març. Enllaç.
8. Turisme
a. Consell de la UE
i. Proposta de conclusions del Consell sobre el turisme com a conductor per al
creixement, el treball i la cohesió social a la UE per a la pròxima dècada.
L’objectiu final d’aquest document és proposar a la Comissió el desenvolupament, per a finals de
2020, d’una Estratègia de Turisme per a la propera dècada, tenint sempre en compte la
sostenibilitat, la innovació i la digitalització. Una estratègia en l’àmbit turístic és fonamental per tal
de mantenir Europa com la primera destinació turística mundial, així com per donar l’importància
que mereix el turisme com a sector clau de l’economia europea, cada vegada amb un major impacte
positiu sobre el creixement econòmic, el desenvolupament regional i l’ocupació a Europa.
b. Comissió Europea
i. Llançament del concurs: Capital Europea del Turisme Intel·ligent per a l’any 2020.
La Comissió Europea llança un nou concurs per atorgar el títol de Capital europea del turisme
intel·ligent 2020 a 2 ciutats europees amb els mètodes més intel·ligents, innovadors i inclusius per al
seu desenvolupament turístic.
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Aquesta iniciativa mostra i reconeix els èxits destacats de les ciutats de la UE com a destinacions
turístiques en quatre àrees: sostenibilitat, accessibilitat, digitalització i patrimoni cultural i
creativitat. Enllaç per a més informació sobre els beneficis, qui pot aplicar així com els terminis.

c. Parlament Europeu
i. Comissió de Transport i Turisme del Parlament Europeu (TRAN)
El passat 4 de març, des de la Comissió de Transport i Turisme del Parlament Europeu (TRAN)
s'examinaren els principals èxits de la política de turisme de la UE en els últims 5 anys i les
perspectives futures. El Vicepresident de TRAN i President del Grup de Turisme i Tasques, Sr. Istvan
Ujhelyi, van reprendre les activitats parlamentàries relacionades amb el turisme, seguides per la Sra.
Anna Athanasopoulou de la DG GROW, que presentà els èxits polítics i les accions implementades
en els últims 5 anys. Finalment, el director executiu de la Comissió Europea de Viatges, Sr. Eduardo
Santander, es va centrar en el resultat de les accions de màrqueting i promoció cofundadas per la
UE i desenvolupades per la ETC. A més, es presentaren punts de vista institucionals i de les parts
interessades sobre les prioritats i el progrés realitzat dins el sector turístic.
ii. El Parlament Europeu a l’Interim Report del Comitè Pressupostari proposa una
partida pressupostària per a turisme sostenible (pàg.50). Enllaç per a accedir a
l’informe.
d. Esdeveniments a Brussel·les
i. Meeting of the Digital Tourism Network, dia 18 de març, organitzada per la Comissió
Europea. Enllaç.
ii. Showcase Conference on Tourism, organitzada per la Comissió Europea el proper 19 de
març. Enllaç.
e. CRPM
i. La Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes d'Europa (CRPM) busca una
entitat amb experiència especialitzada en turisme sostenible per ajudar el projecte
MITOMED+ amb l'elaboració del seu model de gestió del turisme marítim i
costaner mediterrani. Enllaç.
f. European Tourism Manifesto for Growth and Jobs:
El turisme és un motor important del desenvolupament econòmic i social, estimulant el creixement
econòmic generant ingressos, ocupació i inversions a Europa i les seves exportacions a Europa.
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D’altra banda, el turisme també ajuda a mantenir el nostre patrimoni cultural i natural i
proporciona els ingresos necessaris per tal de finançar instal·lacions i infraestructures gaudides pels
visitants i residents, a més de promoure la consciència d’una identitat i ciutadania europea comuns.
Tenint en compte aquests fets, agents turístics públics i privats europeus, així com altres actors amb
un alt interès pel turisme, s'han unit i presenten el European Tourism Manifesto for Growth and Jobs,
posant de manifest les prioritats polítiques de la UE en aquest sector per als propers anys. El
Manifesto reclama davant el Parlament Europeu i la Comissió la necessitat d’establir el turisme com a
prioritat europea. Enllaç.
9. Economia
a. Comissió Europea
i. Comissió Europea acull amb satisfacció la votació del Parlament Europeu per
acordar la seva posició sobre InvestEU. 16 de gener de 2019.
La votació constitueix un pas important cap a la creació del programa, que reunirà sota un mateix
sostre els instruments financers de la UE per a la inversió a la Unió Europea i hauria de
desencadenar un mínim de 650 mil milions d'euros d'inversió. La Comissió demana ara als Estats
membres que acceptin ràpidament la seva posició per poder iniciar els debats entre les tres
institucions. Enllaç.
ii. La Comissió sol·licita l’acord polític del Parlament Europeu amb els estats membres
sobre les noves regles de facilitació dels administradors d’actius per a inversors. 5 de
febrer 2019.
Els principals canvis introduïts per les noves regles són:
Facilitar als administradors de fons d'inversió alternatius de la UE posar a prova l'apetit de
potencials inversors professionals en nous mercats (anomenats "pre-màrqueting"). Això els
ajudarà a prendre decisions comercials més informades abans d'entrar en un nou mercat.
Aclarir les obligacions del servei al client per als administradors d'actius a l'Estat membre
d'acollida. Això hauria de garantir que els inversors tinguin accés a un servei uniforme i alt
d'atenció al client en tota la UE sense imposar als administradors d'actius el cost de mantenir una
presència física o instal·lacions locals en tots els mercats amfitrions.
Alinear els procediments i les condicions per als directius dels fons d'inversió col·lectiva per sortir
dels mercats nacionals quan decideixin posar fi a l'oferta o col·locació dels seus fons (el denominat
procediment de desactivació).
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Introduir una major transparència i creació d'un únic punt d'accés en línia per obtenir informació
sobre normes nacionals relacionades amb els requisits de comercialització i les tarifes aplicables.
Això hauria d'ajudar els directius que volen augmentar les seves activitats transfrontereres per
estalviar el cost de l'assessorament legal sobre les normes nacionals.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii. Els negociadors del Parlament Europeu, el Consell de la UE i la Comissió han
arribat a un acord sobre una directiva revisada que facilitarà la disponibilitat i
reutilització de dades del sector públic. 22 de gener 2019.
Sota la premissa de que les dades són el combustible que impulsa el creixement de molts productes
i serveis digitals, els negociadors del Parlament Europeu, el Consell de la UE i la Comissió han
arribat a un acord sobre una directiva revisada que facilitarà la disponibilitat i reutilització de dades
del sector públic.
Assegurar-se que les dades d'alta qualitat i d'alta qualitat dels serveis amb finançament públic són
àmpliament i de lliure disposició és un factor clau per accelerar la innovació europea en àmbits
altament competitius, com ara la intel·ligència artificial que requereix l'accés a una gran quantitat
de dades d'alta qualitat. Es farà especial èmfasi en els conjunts de dades d'alt valor, com
estadístiques o dades geoespacials.
El Parlament Europeu i el Consell de la UE hauran d'adoptar formalment les normes revisades. Els
Estats membres hauran d'aplicar-los en el termini de dos anys abans d'entrar en vigor. La Comissió
començarà a treballar amb els Estats membres en la identificació dels conjunts de dades d'alt valor
que es detallaran en un acte d'implementació.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iv. La Comissió es posa d'acord amb noves normes per millorar encara més l'accés als
mercats de capitals per a les empreses més petites. 6 de març de 2019.
La Comissió es posa d'acord amb noves normes per millorar encara més l'accés als mercats de
capitals per a les empreses més petites. Normes que ajudaran a les petites i mitjanes empreses a
finançar el seu creixement, innovar i crear llocs de treball. Les regles revisades faran que sigui més
barat i senzill que les pimes accedeixin als mercats públics a través de l’anomenat "Mercats de
creixement de les pimes". El Parlament Europeu i el Consell encara han d'aprovar formalment les
normes.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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v. La Comissió Europea proposa, en dues decisions separades, que Itàlia i Espanya
alinearan els seus impostos als ports amb les normes sobre ajuts estatals. 8 de gener
2019.
La Comissió segueix compromesa a assegurar una igualtat de condicions en tota la UE en aquest
sector econòmic clau. A Itàlia, els ports estan totalment exempts de l'impost sobre societats. A
Espanya, els ports estan exempts de l'impost sobre societats sobre les seves principals fonts
d'ingressos, com ara les taxes portuàries o els ingressos dels contractes de lloguer o de concessió.
Al País Basc, els ports estan totalment exempts de l'impost de societats.
Comissió a Itàlia i Espanya: adaptar la seva legislació per assegurar que els ports, a partir de l'1 de
gener de 2020, paguin l'impost de societats de la mateixa manera que altres empreses a Itàlia i
Espanya, respectivament. Ara, cada país té dos mesos per reaccionar.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
vi. La Comissió Europea publica el seu Pronòstic Econòmic d'Hivern de 2019. 7 de
febrer 2019.
Es preveu que l'economia europea creixi per setè any consecutiu el 2019, amb previsions
d'expansió a tots els Estats membres. La Comissió Europea va publicar el seu Pronòstic Econòmic
d'Hivern de 2019. Cobreix els anys 2018, 2019 i 2020 i inclou dades sobre el creixement del
producte intern brut (PIB) i la inflació per als 28 estats membres de la UE. Segons les previsions de
la Comissió, l'activitat econòmica es va moderar en la segona meitat de l'any passat com el
creixement del comerç mundial es va desaccelerar, la incertesa va minar la confiança i la producció
en alguns Estats membres es va veure afectada negativament per factors interns temporals, com les
interrupcions en la producció d'automòbils, les tensions socials i fiscals incertesa política. Com a
resultat, el producte intern brut (PIB), tant a la zona de l'euro i la UE probable caure a 1,9% el
2018, per sota del 2,4% el 2017 (previsions de tardor: 2,1% per EU28 i zona de l'euro).
La inflació a preus al consumidor el 2018 a la zona euro: cau a causa d'una forta caiguda dels
preus de l'energia i una menor inflació dels aliments. Actualment, podem observar un alt nivell
d'incertesa concretada en grans tensions comercials. L'economia de la Xina podria estar
desaccelerant més bruscament que els mercats financers anticipats i mundial, i molts mercats
emergents són vulnerables als canvis bruscos en el sentiment de risc i les expectatives de creixement.
Per a la UE, el procés "Brèxit" continua sent una font d'incertesa.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

vii. EIF o Fons de Finançament Europeu. 11 de gener 2019.
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Suport a Indico Capital Partners VC i finalització del primer tancament de 41 milions d'euros dels
46 milions d'euros de compromisos d'inversors de 8 països diferents.
Objectiu: identificar, invertir i alimentar les iniciatives ibèriques més prometedores de la primera
etapa, especialment a les que es basen fora de Portugal.
El vicepresident Jyrki Katainen, responsable de Treball, Creixement, Inversió i Competitivitat, va dir:
"(El Fons de Capital de Risc) donarà iniciatives portugueses al finançament que necessiten per
convertir les seves idees en projectes concrets, créixer i crear llocs de treball. Portugal és el tercer
beneficiari més gran del Pla d'inversions, ja que prop de 12.000 empreses disposen d'un millor
accés al finançament gràcies al Fons Europeu d'Inversions Estratègiques".
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

10. Fiscalitat
a. Comissió
i. La Comissió cita al Regne Unit al Tribunal de Justícia de la UE per ampliar l'abast
d'una mesura de l'IVA que permeti l'excepció de l'IVA a determinats mercats de
productes bàsics. 24 de gener de 2019.
Actualment, el Regne Unit aplica un tipus zero d'IVA a les transaccions realitzades en determinats
mercats de productes bàsics del Regne Unit. Segons les normes de la UE acordades per tots els
Estats membres (la Directiva de l'IVA, la Directiva 2006/112 / CE del Consell), aquest tipus
d'excepció "de manera paral·lela" no pot ampliar-se amb l'abast. També genera importants
distorsions de la competència en detriment d'altres mercats financers de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

11. Cooperació
a. Comissió
i. La Comissió aprova un paquet d'assistència financera per valor de 305 milions
d'euros, esdevenint el màxim valor assignat a Tunísia en virtut de l'Instrument
Europeu de Veïnatge. 23 de gener 2019.
Forta ambició de la UE per crear millors oportunitats per als joves tunisians, facilitar un entorn
empresarial més florescent i atractiu i millorar les capacitats dels governs locals per millorar les
condicions de vida de les poblacions locals. Amb aquest ajut, s’espera que es portin a terme els
següents programes:
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o Programa "Joventut en acció" (60 milions d'euros): inclusió econòmica, política i social
dels més vulnerables entre els joves tunisians. També: accés dels joves al mercat laboral, a
través del desenvolupament de competències, invertir en cultura i esports i millorar la
participació política dels joves a nivell local.
o "EU4Innovation" (15 milions d'euros): a enfortir i estructurar l'ecosistema tunisià
d'innovació i emprenedoria. Més específicament, millorarà els serveis disponibles per a
noves empreses i emprenedors i donarà suport a la implementació d'un entorn regulador
que permeti l'emprenedoria i les noves empreses innovadores.
o "Suport al govern local" (70 milions d'euros): suport als esforços de Tunísia per impulsar
el desenvolupament local i reduir les disparitats regionals i locals com a part del seu procés
de descentralització. S'han destinat 160 milions d'euros a diversos programes i accions
que donen suport a sectors econòmics clau (sector privat i desenvolupament urbà, cultura i
turisme) i la modernització i reforma de l'administració pública tunisiana.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii. Juncker es reuneix amb el primer ministre d'Etiòpia, Abiy Ahmed, per discutir el
suport de la UE al procés de reforma d'Etiòpia i acceptar 130 milions addicionals
per recolzar la creació de llocs de treball. 24 de gener 2019.
El Comissari de Cooperació Internacional i Desenvolupament i el ministre d'Afers Exteriors
d'Etiòpia també va signar tres nous programes per promoure el creixement econòmic sostenible i la
creació d'ocupació al país per un import total de 130 milions d'euros.
Els 3 nous programes formen part de la implementació de l'Aliança Àfrica-Europa per a la inversió
sostenible i els llocs de treball, que té l'objectiu d'aprofundir en les relacions econòmiques i
comercials entre els dos continents per crear llocs de treball i creixement sostenibles. Aquests
acords de finançament entre la UE i Etiòpia donen suport a la creació d'ocupació (50 milions
d'euros), a l'energia sostenible (35 milions d'euros) i a la creació de parcs agroindustrials a Etiòpia
(45 milions d'euros).
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii. Acord d'Associació Econòmica (EPA) entre la UE i el Japó, en vigor l'1 de febrer de
2019 per a què les empreses i els consumidors d'Europa i Japó. 1 de febrer 2019.
Aprofitarà ara la major zona comercial oberta del món. Consumidors: major elecció i preus més
barats, protegirà grans productes europeus al Japó i viceversa, donarà a les petites empreses
d'ambdues parts la possibilitat de connectar-se a un mercat completament nou, estalviarà a les
empreses europees 1.000 milions d'euros en deures anuals i impulsarà el comerç.
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Una vegada que l'acord està plenament implantat, el Japó ha desballestat els drets de duana en un
97% dels béns importats de la UE. El comerç anual entre la UE i Japó podria augmentar gairebé
36.000 milions d'euros una vegada que l'acord s'apliqui íntegrament.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iv. El Comissari per a la Cooperació i el Desenvolupament Internacional, Neven
Mimica, signa a Addis Abeba un suport addicional als programes regionals de 25
països d'Àfrica per un valor de 225 milions d’euros per “reforçar la creació de llocs
de treball i l’estabilitat dels països de l’est, sud i occident de l’Oceà Índic”. 10 de
març 2019.
Objectiu: la creació d'ocupació i la prosperitat a l'Àfrica Oriental i Meridional (125 milions
d'euros), així com el desenvolupament de la costa urbana (80 milions d'euros) i la seguretat
marítima a la zona del Mar Roig (20 milions €).
S'espera que el suport de la UE augmenti significativament en el pròxim període financer, cosa que
contribuirà a potenciar, a través del Pla europeu d’inversions externes, fins a mil milions d’euros
d’inversions en països socis de la UE, inclosa la regió del Pacífic.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
v. Comissió Europea, Comissió de la Unió Africana i Centre de Comerç Internacional
(ITC): Observatori del Comerç de la Unió Africana: pilar clau de l'Àrea de Lliure
Comerç Continental Africà en que la UE hi subministra 4 milions d’euros. 9 de
febrer de 2019.
L'Observatori recopilarà dades i analitzarà el comerç a través de les fronteres d'Àfrica, abordant
l'actual falta de dades actualitzades i dades i estadístiques fiables. L’Àrea de Lliure Comerç
Continental d’Africa (AFCFTA) és una de les prioritats clau de l’Agenda 2063 d’Àfrica i un projecte
insígnia per al continent. El seu objectiu és oferir un mercat continental únic de béns i serveis, amb
la lliure circulació de persones i inversions. El seu objectiu és impulsar el comerç intra-africà des
d'un nivell actual del 13% al 25% o més durant la pròxima dècada, contribuint així al creixement
econòmic i atraure inversions tant a Àfrica com al món.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
vi. La Comissió crea una nova llista de 23 països tercers amb deficiències estratègiques
en els seus marcs de lluita contra el blanqueig de capitals i contra el terrorisme. 13
de febrer de 2019.
Objectiu: protegir el sistema financer de la UE millorant el risc de blanqueig de capitals i
finançament del terrorisme.
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La llista es presentarà al Parlament Europeu i al Consell per a la seva aprovació en el termini d'un
mes (amb una possible ampliació d'un mes). Una vegada aprovada, el Reglament delegat es
publicarà al Diari Oficial i entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació. Aquesta llista
permet que els països interessats identifiquin millor les àrees de millora per tal d'obrir el camí per a
una possible eliminació una vegada que es tractin les deficiències estratègiques.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
vii. La UE i els territoris d'ultramar cooperen en un fòrum anual amb 44 milions
d'euros reflexionant així sobre la futura associació de la UE amb els països i
territoris d'ultramar (PTU) per 2021-2027. 1 de març de 2019.
Acords:






Programa de 18 milions d’euros per a la mitigació del canvi climàtic i l’energia sostenible.
13 milions d’euros per establir la Facultat de Solucions de les Illes Sostenibles mitjançant
Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (SISSTEM) a la Universitat d’Aruba. Essent
així el primer centre acadèmic de la regió en aquest camp.
Gairebé 4 milions d’euros a Bonaire en activitats i formació orientades a augmentar el nivell
de vida i les perspectives d’ocupació dels joves de l’illa.
Mesures especials per Sint Maarten (7 milions d’euros) i les Illes Verges Britàniques (2
milions d’euros): suport a la reconstrucció després dels huracans Irma i Maria, que van
colpejar el Carib a la tardor de 2017.

Per a més informació feu clic al següent enllaç.
12. Innovació
a. Comissió
i. La Comissió es prepara per una transició cap a l’Economia Circular. 4 de març.
S’ha d’invertir en la innovació i donar suport a l'adaptació de la base industrial europea. 20162020, Comissió: intensificació dels esforços en les dues direccions per un import de més de
10.000 milions d’euros en finançament públic per a la transició. Plataforma de Suport a la
Finançament de l'Economia Circular: recomanacions per millorar la capacitat de banca dels
projectes de l'economia circular, coordinar les activitats de finançament i compartir bones
pràctiques. La plataforma treballarà amb el Banc Europeu d'Inversions per oferir assistència
financera i explotar sinergies amb el pla d'acció per finançar el creixement sostenible.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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b. Parlament Europeu
i. El Parlament Europeu i els Estats membres firmen un acord provisional sobre noves
normes que permeten a les empreses registrar-se, establir nous seccions o
documents d'arxiu al registre mercantil en línia. 5 de febrer de 2019.
La digitalització farà que el procés de creació d'un negoci sigui més eficient i rendible, especialment
quan vulguin operar en diferents països de la UE i evitaran el frau. Això implica procediments clars
per a les empreses que vulguin avançar i créixer en el mercat únic, amb fortes garanties per protegir
els empleats i prevenir els abusos, inclosos els propòsits fiscals.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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