Centre Balears Europa - Govern de les Illes Balears

Informe d’actualitat Europea
1 Novembre 2019 - 30 Novembre 2019

Índex
1)

Medi Ambient ................................................................................................................................................................ 4

2)

a)
Comissió Europea ............................................................................................................................................ 4
b)
Consell de la Unió Europea............................................................................................................................... 5
c)
Parlament Europeu .......................................................................................................................................... 5
d)
Consultes Públiques ......................................................................................................................................... 6
Transports ...................................................................................................................................................................... 7

3)

a)
Comissió Europea ............................................................................................................................................ 7
b)
Consell de la Unió Europea............................................................................................................................... 7
c)
Consultes públiques ......................................................................................................................................... 8
Energia ........................................................................................................................................................................... 9

4)

a)
Comissió Europea ............................................................................................................................................ 9
Agricultura i Pesca ........................................................................................................................................................ 10

5)

a)
Comissió Europea .......................................................................................................................................... 10
Afers socials, llibertats civils i justícia. .......................................................................................................................... 10

6)

a)
Comissió Europea .......................................................................................................................................... 10
b)
Consell de la Unió Europea............................................................................................................................. 11
c)
Parlament Europeu ........................................................................................................................................ 12
d)
Consultes publiques ....................................................................................................................................... 13
Educació, Joventut, Cultura i Esports ............................................................................................................................ 13

7)

a)
Comissió Europea .......................................................................................................................................... 14
b)
Consell de la Unió Europea............................................................................................................................. 14
c)
Parlament Europeu ........................................................................................................................................ 15
d)
Consultes Públiques ....................................................................................................................................... 16
Turisme ........................................................................................................................................................................ 16

8)

a)
Parlament Europeu ........................................................................................................................................ 16
b)
Comitè Econòmic i Social Europeu.................................................................................................................. 16
c)
Biosphere Responsible Tourism Institute ........................................................................................................ 17
Salut i seguretat alimentària ........................................................................................................................................ 17

9)

a)
Comissió Europea .......................................................................................................................................... 17
b)
Consultes públiques ....................................................................................................................................... 18
Economia i mercat ........................................................................................................................................................ 18

10)

a)
Comissió Europea .......................................................................................................................................... 18
b)
Consell de la Unió Europea............................................................................................................................. 24
c)
Consultes públiques ....................................................................................................................................... 26
Cooperació i assumptes internacionals......................................................................................................................... 27

11)

a)
Comissió Europea .......................................................................................................................................... 27
b)
Consell de la Unió Europea............................................................................................................................. 28
Brexit ............................................................................................................................................................................ 29

12)

a)
Comissió Europea .......................................................................................................................................... 29
b)
Parlament Europeu ........................................................................................................................................ 29
Pressupost de la Unió Europea ..................................................................................................................................... 29

a)
Comissió Europea .......................................................................................................................................... 29
b)
Consell de la Unió Europea............................................................................................................................. 30
La Comissió Von der Leyen .................................................................................................................................................... 31

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

2

Cancell d’entrada

En el context de l’arribada del nou mandat de la Comissió Europea, que va començar el proper 1 de
desembre de 2019, el següent document recull l’actualitat de les principals institucions 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 s’han anant incorporant les modificacions que ens heu fet a mans, i que poc a poc el
document intenta adaptar-se a les vostres necessitats. 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
Director General de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears
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1) Medi Ambient
a) Comissió Europea
i)

Segons l’eurobaròmetre, la majoria dels europeus considera que la UE ha de proporcionar més
mesures per abordar els problemes de la qualitat de l’aire. Brussel·les, 27 de novembre de
2019.

Segons una nova enquesta de l’eurobaròmetre, més de dos terços dels europeus pensen que la UE ha de
proposar més mesures per a millorar la qualitat de l’aire. Més de la meitat dels 27.000 ciutadans de tots els
Estats enquestats considera que les llars, els fabricants d’automòbils, els productors d’energia, els agricultors
i els poder públics no estan fent prou per promoure una bona qualitat de l’aire.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) La Comissió insta a Espanya i Bèlgica a adoptar programes nacionals de gestió de residus
radioactius que compleixin les normes de la UE. Brussel·les, 27 de novembre de 2019.

La Comissió ha decidit enviar dictàmens motivats a Espanya i Bèlgica per no haver adoptat un programa
nacional de gestió de residus radioactius que compleixi determinats requisits de la Directiva sobre
combustible nuclear i residus radioactius (Directiva 2011/70/Euratorn del Consejo). Aquesta Directiva
estableix un marc comunitari per assegurar la gestió responsable i segura del combustible nuclear i dels
residus radioactius, amb la finalitat d’evitar imposar a les generacions futures càrregues indegudes.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) La Comissió exhorta Espanya i Eslovàquia a complir la legislació de la UE sobre aigües residuals
urbanes. Brussel·les, 27 de novembre de 2019.

La Comissió ha decidit enviar dictàmens motivats a Espanya per no complir amb els requisits de la UE
establerts a la Directiva sobre el tractament d’aigües residuals urbanes (Directiva 91/271/CEE del Consell).
Les aigües residuals no tractades poden posar en perill la salut humana i contaminar llacs, rius, el sòl i les
aigües costaneres i subterrànies. A Espanya l’assumpte es refereix a l’incompliment per 145 aglomeracions
de les principals obligacions establertes en la Directiva en matèria de recollida, tractament i control.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iv) Recomanacions per ajudar a les indústries de gran consum d’energia a contribuir a l’objectiu
de neutralitat climàtica de la UE per al 2050. Brussel·les, 28 de novembre de 2019.

La Comissió publica les recomanacions d’un grup d’expert sobre com transformar les indústries de gran
consum energètica de la UE de forma que contribueixin a aconseguir els objectius de la EU per a una
economia circular i climàticament neutre d’aquí a 2050.
Les recomanacions són: crear mercats per als productes climàticament neutres i circulars, desenvolupar
projectes pilot a gran escala sobre tecnologies netes, canvi cap a fonts d’energia i matèries primeres
alternatives climàticament neutres.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

El canvi climàtic és una amenaça per als oceans i els mars: el Consell adopta Conclusions.
Brussel·les, 19 de novembre de 2019.

El Consell adopta Conclusions sobre els oceans i mars, en les que destaca que el canvi climàtic és una
amenaça directa i existencial per a la seva vida. Insta a que es reforcin les mesures estratègiques a tots als
nivells, amb la finalitat de protegir els ecosistemes marins i costers. També s’observa amb preocupació que
s’està produint un escalfament dels mars regionals europeus a un ritme superior a la mitjana.
Els Estats Membres destaquen de forma unànime la necessitat d’actuar amb urgència davant les amenaces
cap als oceans, mars i zones costeres. El Consell demana a la Comissió que presenti opcions d’actuacions
estratègiques per a respondre a les alarmants conclusions del nou Informe Especial sobre els Oceans i la
Criosfera en un clima canviant, elaborat per el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
(IPCC).
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Parlament Europeu
i)

Els europarlamentaris defensen la necessitat d’aconseguir neutralitat en termes del CO2 per al
2050. Brussel·les, 6 de novembre de 2019.

En el marc de la Conferència de la ONU sobre el canvi climàtic COP25 a Madrid del mes de desembre, el
Comitè de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del Parlament sol·licita a la UE que presenti la
seva estratègia a llarg termini per assolir la neutralitat climàtica per a l’any 2050.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ii) La neutralitat en matèria de carboni i els fons per als programes de la UE són prioritats del
Parlament Europeu per la cimera de la UE. Brussel·les, 26 de novembre de 2019.

Els eurodiputats posen de manifest la necessitat d’objectius ambientals ambiciosos i un finançament
adequat per al futur de la UE, abans de la cimera europea del 12 i 13 de desembre, per assegurar la
prosperitat econòmica i el lideratge en termes de canvi climàtic, innovació i polítiques de transició justes.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) El Parlament Europeu declara l’emergència climàtica. Brussel·les, 28 de novembre de 2019.
El Parlament considera que la UE hauria de comprometre’s a 0 emissions de gas d’efecte hivernacle al 2050.
Abans de la Conferència sobre Canvi Climàtic COP25 de Nacions Unides que es celebra a Madrid entre els
dies 2 i 13 de desembre, el Parlament ha aprovat una resolució on es declara l’emergència climàtica i
mediambiental a Europa i a la resta del món. També demanen a la Comissió que asseguri que totes les
propostes legislatives i pressupostàries s’adapten a l’objectiu de limitar l’escalfament global per sota d’1,5ºC.
També ha aprovat una altra resolució en la que insta a la UE a entregar a la Convenció de la ONU sobre canvi
climàtic, la seva estratègia per arribar a la neutralitat climàtica l’abans possible, i al 2050 com a molt tard.

6
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

d) Consultes Públiques

i) Substàncies perilloses en equips elèctrics/electrònics: avaluació de restriccions .

Les normes de la UE frenen l’ús de certes substàncies nocives en equips elèctrics i electrònics per tal de
protegir la salut humana i el medi ambient i maximitzar la recuperació d’aquestes substàncies després de
l’ús. S’avaluaran quines són les normes efectives, eficients, rellevants i coherents i si complementen de
forma útil els esforços nacionals.
Període de consulta: del 13 de setembre al 6 de desembre de 2019.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

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

ii) Revisió de les normes de la UE en matèria de delictes contra el medi ambient.

La Comissió comprovarà si les normes de la UE sobre els delictes contra el medi ambient són pertinents,
eficaços, eficients i acords amb altres normatives de la UE. A més, s’avaluarà en quina mesura les normes
establertes en l’àmbit europeu contribueixen a la lluita contra la delinqüència mediambiental i milloren la
protecció del medi ambient.
Període de consulta: del 10 d’octubre de 2019 al 02 de gener de 2020
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

2) Transports
a) Comissió Europea
i)

La Comissió aprova més de 22 milions d’euros de suport públic per a fomentar l’operabilitat
del transport ferroviari als Països Baixos. Brussel·les, 5 de novembre de 2019.
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La Comissió Europea ha aprovat, en el marc de la normativa d’ajuda estatal de la UE, 22,2 milions d’euros
d’ajuda pública per a actualitzar l’equipament de gestió del tràfic de les locomotores de mercaderies als
Països Baixos. Aquest fet contribuirà a una major interoperabilitat dels sistemes ferroviaris dins la UE, sense
distorsionar indegudament la competitivitat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

Automòbils més segurs a la UE. Brussel·les, 8 de novembre de 2019.

A partir de mitjans de 2022, tots els automòbils nous que es comercialitzin a la UE hauran d’estar dotats de
sistemes de seguretat avançats. El Consell ha adoptat un Reglament sobre la seguretat general dels vehicles
de motor i la protecció dels ocupants dels vehicles i dels usuaris vulnerables de la via pública en un intent
per a reduir significativament el número d’accidents mortals.
D’acord amb aquesta normativa tots els vehicles de motor hauran d’estar equipats amb les funcions de
seguretat següents: un assistent de velocitat intel·ligent; una interfície per a la instal·lació d’alcoholímetres
antiarrencada; un sistema d’advertència de somnolència i pèrdua d’atenció del conductor; un sistema
avançat d’advertència de distraccions al conductor; senyals de frenada d’emergència; sistemes de detecció
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de marxa enrere; enregistradors de dades d’incidències; i sistemes precisos de control de la pressió dels
pneumàtics. A més a més, els turismes i furgonetes requeriran també: sistemes avançats de frenada
d’emergència; sistemes d’emergència de manteniment del carril; i zones ampliades de protecció contra
impactes al cap.
Aquest Reglament serà aplicable trenta mesos després de la seva entrada en vigor.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) El Consell confirma un acord per què les etiquetes dels pneumàtics siguin més visibles.
Brussel·les, 22 de novembre de 2019.

La Presidència del Consell i el Parlament Europeu han arribat a un acord provisional sobre les noves normes
d’etiquetat dels pneumàtics respecte a paràmetres com l’eficiència en termes de consum de carburant,
l’adherència sobre superfície mullada i el soroll. El Reglament té per objectiu oferir als consumidors més
informació i permetre que puguin elegir els pneumàtics més segurs, més silenciosos i més eficients en
termes de consum de carburant.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Consultes públiques
i)

Mobilitat urbana a la Unió Europea

Impulsar la mobilitat urbana alhora que es redueixen la congestió, els accidents i la contaminació és un repte
comú per a totes les grans ciutats. Durant dècades, la Comissió ha estimulat el desenvolupament i l’aplicació
de plans de mobilitat urbana sostenibles i solucions innovadores a través de les seves polítiques i programes
de finançament. L’any 2013, el Paquet de mobilitat urbana va exposar propostes d’actuació rellevants a
nivell local i d’Estats membres de la UE. Cinc any després, mitjançant aquesta consulta, la Comissió en fa una
avaluació.
Període de consulta: de l’11 de setembre al 4 de desembre de 2019.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Avaluació de la Normativa de la UE sobre la comunicació d’incidents d’aviació relacionats amb
la seguretat.
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Aquesta proposta avaluarà la normativa sobre com comunicar, analitzar i fer seguiment d’accidents i
incidents a l’aviació civil.
Examinarà com d’efectives, eficients, rellevants i consistents són les normes actuals.
Període de consulta: del 07 de novembre de 2019 al 30 de gener de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Avaluació de la xarxa ferroviària europea.

La Comissió avaluarà els corredors ferroviaris arreu de la UE i examinarà si la seva qualitat ha millorat (més
ràpides, més verdes, més segures i més eficients).
Període de consulta: del 04 de novembre de 2019 al 03 de febrer de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

3) Energia
a) Comissió Europea
i)

La Comissió acull l’acord sobre l’etiquetatge dels pneumàtics per estalviar energia. Brussel·les,
14 de novembre de 2019.

El Parlament Europeu, el Consell i la Comissió arriben a un acord polític sobre l’etiquetatge dels pneumàtics
europeus. Les noves regles milloren i reforcen les etiquetes dels pneumàtics de la UE que permeten als
consumidors europeus aconseguir un estalvi energètic equivalent a la reducció de 4 milions de cotxes de les
carreteres de la UE cada any.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Declaració de la Comissió Europea sobre l’adopció de la nova política de préstecs energètics
del Grup del Banc Europeu d’Inversions. Brussel·les, 14 de novembre de 2019.
La Comissió dóna suport a la nova política de préstecs energètics del Grup del Banc Europeu d’Inversions
(BEI), que ajudarà al Banc a assolir l’alineació completa amb l’Acord de París.
La Comissió creu que la transició d’energia neta hauria de ser gradual, justa socialment, i basada en una
àmplia gamma de fonts d’energia i tecnologies que abasteixin totes les regions.
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La Comissió dóna suport a un augment del finançament de l’energia baixa en carboni, que també
comportarà una retirada gradual del suport als projectes de combustibles fòssils, inclòs el gas natural.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

4) Agricultura i Pesca
a) Comissió Europea
i)

200 milions d’euros destinats a la promoció dels productes agroalimentaris europeus dins i
fora de la UE. Brussel·les, 19 de novembre de 2019.

L’any 2020 la Comissió destinarà 200,9 milions d’euros per a finançar activitats de promoció dels productes
agroalimentaris europeus dins i fora de la UE. El programa de treball de la política de promoció de 2020,
adoptat per la Comissió, exposa les principals prioritats de l’ajuda. La política de la UE en matèria de
productes agroalimentaris està pensada per a ajudar al sector a aprofitar l’expansió i el creixent dinamisme
del mercat mundial de productes agroalimentaris, millorar el coneixement dels règims de qualitat i ajudar als
productors a enfrontar-se a possibles pertorbacions del mercat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

5) Afers socials, llibertats civils i justícia.
a) Comissió Europea
i)

La Carta dels Drets Fonamentals de la UE celebra el seu desè aniversari. Brussel·les, 11 de
novembre de 2019.

L’1 de desembre de 2019, la carta dels Drets Fonamentals de la UE celebrarà el desè aniversari des que va
adquirí caràcter jurídicament vinculant amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa l’1 de desembre de
2009. Amb motiu d’aquest aniversari, la Comissió juntament amb la Presidència Finesa i l’Agència Europea
de Drets Fonamentals celebraran una conferència amb l’objectiu d’estudiar la manera de millorar la
utilització i el coneixement de la Carta per tal que sigui un instrument viu per als ciutadans de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Declaració conjunta de la Comissió Europea i l’Alt Representant en contra de la violència
contra les dones. Brussel·les, 22 de novembre de 2019.

Amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, que es celebra el 25 de
novembre, la Comissió Europea i l’Alt Representant, Federica Mogherini han declarat el següent: “La
violència contra les nenes i les dones és violència contra tota la humanitat, i no ha de tenir cabuda ni a
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Europa ni a cap altre lloc. Malgrat el nostre compromís, sabem que encara estam lluny de guanyar aquest
repte” .
En aquest sentit la UE ha adoptat mesures de gran importància per a posar fi a aquest tipus de violència: La
Directiva de la UE sobre els drets de les víctimes de delictes; la finalització dels preparatius per part de la
Comissió per a l’adhesió de la UE al Conveni d’Estambul del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra
la violència contra les dones i la violència domèstica; i el Programa “Drets, Igualtats i Ciutadania”.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) La Comissió porta a Espanya al Tribunal de Justícia per la normativa de compensació per
danys. Brussel·les, 27 de novembre de 2019.

La Comissió Europea ha decidit portar Espanya al Tribunal de Justícia de la UE en relació a la normativa
espanyola de compensació per danys que és contrària al Dret de la UE. La Comissió va iniciar un procediment
d’infracció el 14 de juny de 2017, considerant que les previsions contingudes a la normativa espanyola
vulneraven els principis d’efectivitat i equivalència, que limiten l’autonomia processal i substantiva dels
Estats membres quan es donen les condicions per a responsabilitat en cas de vulneració del Dret de la Unió.
La legislació espanyola estableix que la compensació està condicionada a l’existència d’un nombre
acumulatiu de condicions que fan que la compensació per danys per part Estatal per a vulneracions del Dret
del a Unió siguin excessivament difícils i per tant suposen una vulneració del principi d’efectivitat. A més a
més, la normativa estableix condicions menys favorables per a la responsabilitat de l’Estat en cas d’una
vulneració del Dret de la Unió que la responsabilitat resultat de vulneracions de la Constitució Espanyola, la
qual cosa suposa una vulneració del principi d’equivalència.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

Conclusions de la Presidència finesa sobre l’avaluació del diàleg anual sobre l’Estat de Dret.
Brussel·les, 19 de novembre de 2019.

El Consell ha revisat el seu diàleg anual sobre l’Estat de Dret i ha debatut unes Conclusions sobre aquest
assumpte. A causa d’una falta de consens sobre el text, la Presidència ha decidit publicar unes Conclusions
de la Presidència basades en la versió del projecte de Conclusions del Consell que s’ha presentat als
ministres.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ii) El Consell adopta unes Conclusions sobre la lluita contra la desigualtat als països socis.
Brussel·les, 25 de novembre de 2019.
El Consell ha adoptat unes Conclusions sobre la lluita contra la desigualtat als països socis, després
d’observar que molts d’ells segueixen enfrontant-se a nivells de desigualtat que són superiors als de fa 30
anys i que constitueixen una amenaça per a l’aplicació de l’Agenda 2030. Les Conclusions reconeixen un
caràcter multidimensional de la desigualtat, ja que és un dels principals impediments per a l’eradicació de la
pobresa i el creixement econòmic sostenible i pot suposar una amenaça per a la democràcia, la cohesió i la
inclusió social, la resiliència i l’estabilitat, així com agreujar la degradació del medi ambient i el canvi climàtic.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) El Consell adopta Conclusions sobre la Democràcia. Brussel·les, 14 d’octubre de 2019.
El Consell ha adoptat unes Conclusions sobre la Democràcia on subratlla que a l’actualitat la democràcia està
sent qüestionada i posada en dubte, ja que hi ha alguns països amb una tendència creixent cap a
l’autoritarisme. Per tal de fer front als reptes s’ha d’actuar de manera urgent i global per tal de contrarestarlos. El Consell ha acordat avançar en la elaboració d’una resposta comuna i pràctica de la UE per a fomentar
les tendències positives i fer front als nous reptes compartits per a la democràcia.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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c) Parlament Europeu
i)

Combatre el discurs de l’odi mentre s’assegura la llibertat de premsa i la llibertat d’expressió.
Brussel·les, 5 de novembre de 2019.

El Comitè de Llibertats Civils portarà a terme una audiència pública sobre mesures per lluitar contra el
discurs de l’odi i la desinformació sense posar en risc la llibertat de premsa. El Parlament posarà especial
atenció a la protecció dels periodistes d’investigació.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Els Eurodiputats guarden un minut de silenci a l’inici de la sessió plenària en record a totes les
dones víctimes de violència. Brussel·les, 25 de novembre de 2019.
El President Sassoli ha destacat que una de cada tres dones sofreix violència física o sexual a llarg de la seva
vida, fet que constitueix una violació dels drets humans. La violència contra les dones és un dels principals
obstacles per a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible inclosos a l’Agenda 2030.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iii) Els Eurodiputats insten a tots els Estats membres a ratificar sense cap retard la Convenció
d’Istanbul. Brussel·les, 25 de novembre de 2019.
Amb l’objectiu d’acabar amb la violència contra les dones, els Eurodiputats insten a tots els Estats membres
a ratificar la Convenció d’Istanbul. També condemnen els atacs i campanyes en contra de la Convenció a
alguns països, que consideren es basen en una mala interpretació deliberada i una presentació de continguts
falsos al públic.
La Convenció d’Istanbul és el primer instrument internacional que estableix normes jurídicament vinculants
per a prevenir la violència de gènere.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

d) Consultes publiques

i) Avaluació del suport del Fons Social Europeu (FSE) a la inclusió social.
Aquesta avaluació valorarà com el FSE promou la inclusió social (integració de persones desfavorides a la
societat, assegurant oportunitats de vida més justes per tots), com combat la pobresa i la discriminació; les
reformes estructurals, així com la visibilitat, la utilitat, la rellevància, la relació qualitat-preu i l’efectivitat de
les mesures del FSE.
Període de consulta: del 26 de setembre al 19 de desembre de 2019.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Avaluació del suport del Fons Social Europeu a l’ocupació i la mobilitat.

La Comissió avaluarà l’efectivitat, eficiència, rellevància i el valor afegit europeu de les accions finançades pel
Fons Social Europeu durant el període 2014-2018. També examinarà la complementarietat i coherència
d’altres iniciatives durant aquest període, relatives a la creació de llocs de feina, mobilitat, reforma del
mercat laboral i igualtat d’oportunitats.
Període de consulta: del 14 d’octubre de 2019 al 6 de gener de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

6) Educació, Joventut, Cultura i Esports
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a) Comissió Europea
i)

La UE invertirà més de 3 000 milions d’euros perquè els joves europeus estudiïn o es formin a
l’estranger el 2020. Brussel·les, 5 de novembre de 2019.

La Comissió Europea ha publicat la seva convocatòria de propostes de 2020 per al programa Erasmus+.
Aquest 2020 és l’últim any de l’actual programa de la UE en favor de la mobilitat i la cooperació en els àmbits
de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. El pressupost té un augment del 12% respecte l’any 2019,
amb els 3 000 milions d’euros previstos, que oferiran més oportunitats als joves europeus per a formar-se o
adquirir experiència professional a l’estranger.
En aquest sentit la UE també posarà en marxa el projecte pilot sobre Universitats Europees, les 17 primeres
varen ser seleccionades el juny de 2019, i la segona convocatòria de propostes tindrà lloc el 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) 20 000 nous abonaments de viatge a disposició dels joves de divuit anys per a que explorin
Europa el proper estiu dins el marc de DiscoverEU. Brussel·les, 7 de novembre de 2019.
La Comissió Europea posa en marxa una nova tongada d’abonaments de viatge de DiscoverEu, que
permeten als participants viatjar per Europa i aprendre sobre el seu patrimoni cultural, desenvolupant al
mateix temps els seus propis coneixements i capacitats. Els joves de divuit anys tindran la possibilitat de
descobrir Europa entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre de 2020. La Comissió ha concedit fins ara 50 000
abonaments de viatge en tres tongades de sol·licituds on han participat 275 000 joves de divuit anys.
Aquesta nova tongada donarà la possibilitat a 20 000 joves de participar a DiscoverEU.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

El Consell adopta unes Conclusions sobre la lluita contra la corrupció a l’esport. Brussel·les, 21
de novembre de 2019.

El Consell ha adoptat unes Conclusions relatives a la lluita contra la corrupció a l’esport, amb l’objectiu
principal de proposar formes per què la UE i els seus Estats membres i el món esportiu puguin contribuir a
aconseguir la integritat i l’equitat a l’esport. A les conclusions es reconeix que encara que la corrupció a
l’esport no és un fenomen nou, no existeix un enfocament global a escala europea sobre les mesures
d’anticorrupció a l’esport.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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c) Parlament Europeu
i)

Els Eurodiputats condemnen la criminalització de l’educació sexual a Polònia. Brussel·les, 14 de
novembre de 2019.

Els Eurodiputats han adoptat una resolució per expressar la seva preocupació profunda sobre una proposta
de Llei polonesa que podria portar a la presó als professors que donen classe d’educació sexual, ja que es
proposa que suposi un delicte menor que comportaria fins a cinc anys. El Parlament condemna el canvi que
s’ha produït a Polònia cap a la desinformació dels joves i l’estigmatització i prohibició de l’educació sexual.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Es celebra el 30è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants. Brussel·les, 18 de novembre
de 2019.
El Parlament va organitzar el 20 de novembre una conferència d’alt nivell per a celebrar el 30è aniversari de
la Convenció dels Drets dels Infants. L’obertura serà a càrrec de el President del Parlament, David Sassoli, la
Reina de Bèlgica i el cantant i Ambaixador de bona voluntat d’UNICEF, David Bisbal.
La Conferència considerarà el progrés assolit durant les tres dècades i exposarà els reptes als que
s’enfronten els infants i els joves en el món actual.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Drets dels infants: combatre l’explotació, el matrimoni forçat i l’abús sexual. Brussel·les, 26 de
novembre de 2019.
Els Eurodiputats demanen més acció per a lluitar contra el tràfic de menors i el matrimoni forçat, mentre
remarquen el caràcter crucial de la contribució dels infants en la lluita contra el canvi climàtic.
En aquest sentit el Parlament ha adoptat una resolució que inclou la condemna de totes les formes de
violència contra els infants, una millor protecció dels infants en zones de guerra i en situació de migració, la
lluita contra els infants apàtrides, cada infant hauria de ser reconegut per un estat, etc.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) La pel·lícula “God exists, her name is Petrunya” guanya el premi del Parlament Lux Film 2019.
Brussel·les, 28 de novembre de 2019.
“God exists, her name is Petrunya” de Teona Mitevska, ha guanyat el premi LUX film 2019, durant la 13ena
edició del certamen. El premi ha estat entregat pel president del Parlament Europeu, David Sassoli.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

d) Consultes Públiques
i)

Avaluació del suport a l’educació del Fons Social Europeu.

L’avaluació examinarà l’efectivitat, eficiència, rellevància i el valor afegit europeu de les accions finançades
pel Fons Social Europeu durant el període 2014-2018. També examinarà la complementarietat i coherència
amb altres iniciatives d’aquest àmbit durant el mateix període.
Període de consulta: del 18 de novembre de 2019 al 24 de febrer de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

7) Turisme
Parlament Europeu
i)

El Think Tank del Parlament Europeu publica a petició de la Comissió TRAN (Transport i
Turisme) un estudi sobre els desenvolupaments recents i reptes futurs del turisme europeu.
Brussel·les, 5 de novembre de 2019.

L’estudi proporciona una visió general de l’estat actual de les qüestions en el turisme europeu, tenint en
compte la política i accions de la UE, tendències i reptes. L’estudi estableix diverses recomanacions en
determinades àrees del turisme: desenvolupament turístic sostenible, inversió en tecnologia, governança
turística efectiva, màrqueting de turisme europeu, noves competències i formació, i el turisme a la Unió
Europea.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Comitè Econòmic i Social Europeu
i)

Dictamen del Comitè Econòmic i Social sobre comerç internacional i turisme: una agenda
global per al desenvolupament sostenible. Brussel·les, 1 de novembre de 2019.

El CESE remarca l’estret vincle entre turisme i comerç internacional i subratlla la seva importància
compartida per assolir els objectius de l’agenda de desenvolupament sostenible (ODS).
El dictamen parla sobre el creixement més ràpid del turisme sobre l’economia general, essent clarament un
dels motors més importants de l’ocupació i el creixement econòmic. Com a tal, el turisme i el comerç
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internacional són factors determinants per assolir els ODS de 2030. El CESE proposa que les parts
interessades responsables dels sectors econòmics afectats s’impliquin explícitament en l’assoliment dels
ODS mitjançant declaracions de compromís.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Biosphere Responsible Tourism Institute
i)

Biosphere Responsible Tourism Institute publica el document “Guia per a un turisme
sostenible: reptes i criteris per a l’avaluació del sector turístic de cara a l’agenda 2030”.

La guia tracta els principals reptes del sector turístic que afronta l’Agenda Universal 2030.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

8) Salut i seguretat alimentària
a) Comissió Europea
i)

Reforç de la lluita contra l’ébola: la Unió Europea destina sis milions d’euros al finançament
d’assajos de vacunes. Brussel·les, 31 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea anuncia que contribuirà amb sis milions d’euros a un assaig de vacunació a la República
Democràtica del Congo. El finançament correrà a càrrec del programa d’investigació i innovació de la UE,
Horitzó 2020, que va contribuir al desenvolupament de la nova vacuna.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii) Vacuna contra l’Ebola: la Comissió concedeix per primera vegada una autorització de
comercialització. Brussel·les, 11 de novembre de 2019.

La Comissió Europea ha adoptat la decisió de concedir una autorització de comercialització d’una vacuna
contra l’Ebola a l’empresa Marck Sharp & Dohme B.V. Aquesta vacuna, denominada Everbo, s’ha estat
elaborant des de el brot d’Ebola que es va produir a l’Àfrica Occidental l’any 2019 i ja s’utilitza tant per
protegir a les persones amb risc d’infecció, com als treballadors sanitaris o persones que hagin estat
exposades a persones infectades.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iii) Estat de Salut a la UE: el canvi cap a la prevenció i l’atenció primària és la tendència més
important als països. Brussel·les, 28 de novembre de 2019.
La Comissió ha publicat els informes sobre el perfil dels sistemes sanitaris de 30 països. Els perfils sanitaris
nacionals per país es publiquen juntament amb un informe d’acompanyament, que recull alguna de les
tendències més importants de la transformació dels sistemes sanitaris i extreu les conclusions fonamentals
dels perfils.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consultes públiques
i)

Avaluació de l’estratègia antidroga de la UE 2013-2020.

La Comissió avalua l’estratègia de la UE en matèria de lluita contra la droga (2013-2020) i el seu
corresponent pla d’acció (2017-2020).
L’avaluació examinarà les mesures específiques adoptades en virtut d’aquests instruments per tal de saber si
han estat eficaços, eficients, rellevants i coherents, i definirà les futures mesures en aquest àmbit d’actuació.
Període de consulta: del 12 de novembre de 2019 al 4 de febrer de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Avaluació dels règims de seguretat alimentària de la UE.

L’avaluació examinarà l’eficàcia, eficiència, pertinència i coherència dels règims de qualitat per a determinats
productes agrícoles i alimentaris.
Període de consulta: del 4 de novembre de 2019 al 27 de gener de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

9) Economia i mercat
a) Comissió Europea
i)

La Comissió obre una investigació sobre possibles intrusions al mercat per part de dos grups
comercials francesos en la seva aliança adquisitiva. Brussel·les, 4 de novembre de 2019.

La Comissió Europea ha iniciat una investigació formal antimonopoli per a determinar si els dos grups
comercials francesos Casino Guichard-Perrachon (Casino) i Les Mousquetaires (Intermarché) han coordinat
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la seva conducta al mercat infringint la normativa europea sobre competència. El novembre de 2014 varen
unir-se per a la seva aliança d’adquisició dels seus productes de marca INCA, la Comissió està preocupada
que ambdues empreses hagin anat més enllà de la seva aliança i hagin desenvolupat una conducta
anticompetència, i en aquest sentit investigaran si les empreses han coordinat les seves activitats en el
desenvolupament de les seves xarxes de botigues i la seva política de preus cap als consumidors.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Recomanacions per a recolzar el lideratge d’Europa a sis àmbits empresarials estratègics.
Brussel·les, 5 de novembre de 2019.
La Comissió ha publicat una sèrie de recomanacions formulades per un grup d’experts, del Fòrum Estratègic
sobre Projectes Importants d’Interès Comú Europeu, per tal d’impulsar la competitivitat i el lideratge
mundial d’Europa a sis sectors industrials estratègics i orientats al futur: vehicles connectats, no
contaminants; tecnologies i sistemes de l’hidrogen; salut intel·ligent; internet de les coses aplicat a la
indústria; indústria hipocarbònica; i la ciberseguretat.
A més a més de les recomanacions específiques per a cada una de les cadenes de valor, l’informe detalla
també les accions d’habilitació horitzontals: la posada en comú de recursos públics i privats a escala de la UE,
nacional i regional; l’aprofundiment i integració del mercat únic; catalogació i desenvolupament de les
capacitats necessàries; major dinamització dels sistemes d’innovació a Europa; i establiment d’un procés de
governança.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Previsions econòmiques de la tardor de 2019: s’acosten dificultats. Brussel·les, 7 de novembre
de 2019.
L’economia europea es troba en el seu setè any consecutiu en creixement, i es preveu que la seva expansió
segueixi el 2020 i 2021, els mercats de treball es mantenen forts i segueix reduint-se l’atur. Però l’entorn
exterior s’ha tornat molt menys favorable, i la incertesa va en augment, això afecta sobretot al sector de
manufactura que es troba fent front a canvis estructurals. El resultat és una economia europea que sembla
dirigir-se a un prolongat període de creixement més discret i una inflació dèbil.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) Es reforça el sistema d’IVA de la UE per a combatre el frau al comerç electrònic i ajudar a les
petites empreses a créixer. Brussel·les, 8 de novembre de 2019.
El sistema de l’IVA de la UE estarà més preparat per a lluitar contra el frau en el sector del comerç electrònic.
L’acord al que s’ha arribat posarà per primera vegada les dades pertinents sobre compres en línia a
disposició de les autoritats de lluita contra el frau, dins la seva feina per combatre el frau relacionat amb
l’IVA, que s’estima a uns 5 000 milions d’euros anuals dins la UE.
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També s’han acordat dins l’àmbit de l’IVA altres decisions que contribuiran a reduir la burocràcia per a les
PIMES i simplificaran les normes en matèria d’IVA i d’impostos especials per a les forces armades dels Estats
membres de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

v) La Comissió i la OCDE presenten recomanacions per a ajudar als països i regions de la UE a
realitzar la transició industrial. Brussel·les, 14 de novembre de 2019.
La Comissió i la Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE) han presentat un informe
sobre una iniciativa posada en marxa l’any 2017 per a ajudar a 12 regions i Estats membres de la UE a
realitzar la transició industrial i mantenir la seva posició dins una economia globalitzada.
Els cinc àmbits prioritaris principals inclosos a l’informe són: preparar-se per als lloc de treball del futur;
ampliar i difondre la innovació; promoure l’emprenedoria i la participació del sector privat; realitzar la
transició cap a una economia climàticament neutre; promoure el creixement integrador.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
vi) La Comissió obre una investigació exhaustiva sobre les exempcions fiscals aplicables als ports
italians i també es felicita del compromís d’Espanya a sotmetre els ports a l’impost sobre
societats a partir de 2020. Brussel·les, 15 de novembre de 2019.
La Comissió ha obert una investigació exhaustiva per a avaluar si les exempcions fiscals concedides en virtut
del Dret italià als ports s’ajusten a les normes sobre ajuts estatals de la UE. La Comissió també es felicita del
compromís d’Espanya per a abolir l’exempció fiscal en benefici dels ports espanyols a partir de 2020, fet que
ha permès l’arxiu del procediment relatiu a Espanya.
El gener de 2019 la Comissió va instar a Itàlia i Espanya a adaptar la seva legislació per a garantir que a partir
de l’1 de gener de 2020, els ports pagarien l’impost sobre societats.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
vii) La Comissió aprova 2,6 bilions d’euros d’ajuda pública per a al Pla Nacional de Banda Ampla
d’Irlanda. Brussel·les, 15 de novembre de 2019.
La Comissió ha aprovat destinar 2,6 bilions d’euros d’ajuda pública per al Pla Nacional de Banda Ampla a
Irlanda, que portarà serveis de banda ampla d’alta velocitat als consumidors i negocis a àrees amb
connectivitat insuficient a Irlanda.
Aquesta ajuda es concedeix sota la normativa de la UE d’ajudes estatals, i la Comissió ha indicat que els
efectes positius que tindrà sobre la competitivitat dins el mercat Irlandès son majors que els potencials
efectes negatius creats per la intervenció pública.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

viii) La UE inicia un procediment de diferència comercial a la OMC contra Colòmbia per drets
deslleials sobre patates fregides congelades. Brussel·les, 15 de novembre de 2019.
La UE ha presentat una diferència a la Organització Mundial del Comerç (OMC) contra les mesures
antidumping il·legals imposades per Colòmbia a les patates fregides congelades procedents de Bèlgica,
Alemanya i Holanda. Els drets antidumping imposats per Colòmbia són incompatibles amb el Dret de la
OMC, són injustificats i suposes una restricció a l’accés al mercat colombià, afectant a casi un 85% de les
exportacions de la UE de patates fregides congelades a el mencionat mercat, que suposen més de 19 milions
d’euros a l’any.
La primera fase de la solució de les diferències amb consultes de seixanta dies de duració, si no s’arriba a un
acord passat el termini, la UE podrà demanar a la OMC la creació d’un grup especial per a què es pronunciï
sobre les qüestions plantejades.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ix) La Comissió obre una investigació en profunditat sobre la proposada adquisició de Metallo per
part d’Aurubis. Brussel·les, 19 de novembre de 2019.
La Comissió Europea ha obert una investigació en profunditat per a determinar si la adquisició proposada de
Metallo per part d’Aurubis es troba sota el Reglament Europeu sobre Fusions, ja que està preocupada que
aquesta adquisició pugui reduir la competència en la compra de deixalles de coure per a refinar. Aurubis és
un proveïdor integrat verticalment de metalls no ferrosos i el líder de la indústria del coure a Europa.
Metallo és una empresa comparativament més petita però més innovativa que processa i refina deixalles de
metalls no ferrosos, en particular, deixalles de coure.
La investigació preliminar de la Comissió suggereix que ambdues empreses són el competidor principal de
l’altre. Per això la Comissió està preocupada que una vegada portada a terme la fusió, aquesta tindria una
posició dominant en la compra de deixalles de coure per a refinar.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

x) La majoria dels ciutadans de la UE, a favor del comerç internacional. Brussel·les, 20 de
novembre de 2019.
Els resultats d’una enquesta Eurobaròmetre especial publicada per la Comissió Europea, mostren que el 60%
dels europeus consideren que es beneficien personalment del comerç internacional, un percentatge de setze
punt superior a l’anterior enquesta, realitzada fa deu anys. L’enquesta també revela que el 71% dels
enquestats creuen que la UE és més eficaç a l’hora de defensar els interessos comercials dels seus països que
quan aquests actuen pel seu propi compte.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xi) La UE pren accions a la OMC contra les restriccions indonèsies sobre les matèries primeres.
Brussel·les, 22 de novembre de 2019.
La UE ha incoat un procés de solució de diferències a la Organització Mundial del Comerç (OMC) contra les
restriccions d’Indonèsia a l’exportació de matèries primes utilitzades en la producció d’acer inoxidable.
Aquestes restriccions limiten injustament l’accés dels productors de la UE a les matèries primeres per a la
producció d’acer, en particular del níquel, però també de la ferralla, el carbó, el mineral de ferro i el crom. La
UE també impugna les subvencions que fomenten l’ús de continguts locals per part dels productors
indonesis i afavoreixen els productes nacionals davant els importants, incomplint les normes de l’OMC.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xii) La Comissió porta a Polònia al Tribunal de Justícia per no eliminar certes exempcions fiscals en
l’ús de productes d’energia per empreses altament contaminants. Brussel·les, 27 de novembre
de 2019.
La Comissió ha decidit portar Polònia al Tribunal de Justícia per permetre que empreses amb una activitat
energètica intensiva estiguin exemptes d’impostos especials sobre el carbó i el gas. Sota la legislació
polonesa i de manera contrària a la legislació de la UE, certs productes d’energia, com el carbó i el gas,
utilitzats per empreses d´activitat energètica intensiva que es troben dins el marc del Règim de comerç de
drets d’emissió de la UE, estan exemptes de pagar impostos especials.
La decisió es deu a l’incompliment de Polònia d’adaptar la seva legislació a la normativa europea.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xiii) La Comissió porta a Grècia al Tribunal de Justícia al Tribunal de Justícia per no recuperar
l’ajuda estatal incompatible de l’empresa minera Larco. Brussel·les, 27 de novembre de 2019.
La Comissió ha decidit portar Grècia al Tribunal de Justícia per no executar una sentència de 2017 del mateix
Tribunal. En aquesta sentència el Tribunal condemnava a Grècia per el seu incompliment d’implementació
d’una decisió de 2014 de la Comissió sol·licitant la recuperació de 135,8 milions d’euros d’ajuda estatal
incompatible de l’empresa minera Larco.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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xiv) La Comissió demana a Espanya que elimini les condicions indegudament restrictives de les
pròrrogues fiscals en els casos d’escissions d’empreses . Brussel·les, 27 de novembre de 2019.
La Comissió ha decidit enviar un dictamen motivat a Espanya on sol·licita que elimini les condicions de la
legislació espanyola que són contràries a la normativa de la UE sobre fusions empresarials (Directiva
90/434/CEE del Consell), que tenen per objectiu garantir que la reorganització d’empreses no es vegi
obstaculitzada per qüestions tributàries en el moment de la reestructuració. La tributació de les plusvàlues
resultats de la reorganització haurà de diferir-se a una venta o alienació posterior dels actius i les accions.
Tot i així, la legislació espanyola estableix condicions indegudament restrictives per a determinats tipus
d’escissions d’empreses.
Si Espanya no actua en els següents dos mesos, la Comissió podrà decidir portar a Espanya al Tribunal de
Justícia de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xv) La Comissió demana a Alemanya, Txèquia, Xipre, Espanya, Grècia, Itàlia i Luxemburg que
comuniquin les mesures nacionals de transposició dels mecanismes de resolució de litigis
fiscals. Brussel·les, 27 de novembre de 2019.
La Comissió ha enviat dictàmens motivats a Alemanya, Txèquia, Xipre, Espanya, Grècia, Itàlia i Luxemburg
pel fet de no haver comunicat les mesures nacionals de transposició dels mecanismes de resolució de litigis
fiscals a la UE (Directiva (UE) 2017/1852 del Consell) abans de la data límit del 30 de juny de 2019.
Si no actuen en els propers dos mesos, la Comissió podria decidir portar-los al Tribunal de Justícia de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xvi) La Comissió celebra l’acord polític del Consell sobre la Directiva de Demandes Representatives.
Brussel·les, 28 de novembre de 2019.
El Consell ha adoptat una orientació general relativa a la proposta de la Comissió sobre una Directiva sobre
demandes representatives per a la protecció dels interessos col·lectius dels consumidors. Quan entrin en
vigor, les noves normes permetran als consumidors reclamar els seus drets no només individualment, sinó
també a través de demandes col·lectives.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xvii) Més de la meitat dels consumidors tenen en ment l’impacte ambiental a l’hora de
comprar, segons revela una nova enquesta. Brussel·les, 28 de novembre de 2019.
La Comissió ha publicat la seva edició de 2019 del Quadre d’Indicadors relatius als Consumidors. Dins aquest
informe es mostra també que s’estan reduint les desigualtats generals en les condicions del consum entre
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les diferents regions de la UE, que els consumidors son més conscients de la seva petjada ambiental i que les
normes en matèria de consum donen confiança sobre el mercat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

El Consell retira Belize de la llista fiscal de la UE i ha acordat que Macedònia del Nord compleix
amb els requisits. Brussel·les, 8 de novembre de 2019.

El Consell ha decidit retirar Belize de la llista de la UE de jurisdiccions fiscals no cooperatives. Belize ha
realitzat les reformes necessàries per a millorar el seu règim fiscal per a les empreses internacionals que
s’havia d’implementar abans del final de 2018. Per tant, Belize serà traslladat a l’annex II, mentre estigui
pendent la implementació del seu compromís per a modificar o abolir les característiques nocives del seu
règim d’exempcions dels de les fonts d’ingressos estrangeres, abans de que finalitzi el 2019.
El Consell també considera que la República de Macedònia del Nord ha complit tots els seus compromisos
sobre cooperació fiscal amb la seva ratificació de la Convenció multilateral de la OCDE sobre assistència
administrativa recíproca, i en conseqüència ha estat retirat de l’annex II de les conclusions.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ii) El Consell adopta reformes legislatives sobre la Unió dels Mercats de Capitals. Brussel·les, 8 de
novembre de 2019.
El Consell ha adoptat una sèrie de reformes legislatives que formen part dels avançaments cap a la Unió dels
Mercats de Capital. Aquestes reformes són referides a: la creació d’una nova categoria d’índexs de
referència que contribueixin a les finances sostenibles; les obligacions de transparència per a les inversions
sostenibles; un nou marc prudencial per a les empreses d’inversió; un marc harmonitzat per als abonaments
garantits; i unes normes per a promoure l’accés als mercats de les PIMES en expansió.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) El Consell acorda un marc modernitzat per als productes subjectes a impostos especials.
Brussel·les, 8 de novembre de 2019.
El Consell ha adoptat un acord provisional sobre les mesures per a millorar l’entorn empresarial per al
comerç de productes subjectes a impostos especials, com el tabac, l’energia o l’alcohol, realitzant una
millora de les condicions d’una competència lleial i reduint la càrrega administrativa per a les empreses.
El Consell ha arribat a un acord sobre la Directiva sobre el règim general dels impostos especials, i sobre el
Reglament sobre cooperació administrativa en relació amb el contingut dels registres electrònics.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) El Consell arriba a un acord provisional sobre les normes simplificades de l’IVA per a les petites
empreses. Brussel·les, 8 de novembre de 2019.
El Consell ha acordat avui una orientació general relativa a una nova simplificació de les normes de l’IVA
aplicables a les petites empreses. La finalitat d’aquestes noves normes és reduir la càrrega administrativa i el
cost de compliment de la normativa per a les petites empreses i contribuir així a crear un marc fiscal que les
ajudi a créixer i comerciar a altres països d’una manera més eficient.
L’acord inclou modificacions a la Directiva sobre l’IVA encaminades a revisar i simplificar les normes sobre la
franquícia de l’IVA per a les petites empreses, de manera que aquestes puguin acollir-se a la franquícia a tota
la UE; i modificacions del Reglament relatiu a la cooperació administrativa en l’àmbit de l’IVA destinades a
millorar la cooperació administrativa entre les administracions tributàries en el referent a l’aplicació de les
noves normes de l’IVA per a les petites empreses.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

v) El Consell arriba a un acord provisional sobre noves normes d’intercanvi de dades de
pagament a efectes de l’IVA. Brussel·les, 8 de novembre de 2019.
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El Consell ha adoptat una orientació general sobre el conjunt de normes per a facilitar la detecció del frau
fiscal a les transaccions transfrontereres de comerç electrònic. Les noves normes permetran als Estats
membres recollir de manera harmonitzada els registres facilitats electrònicament per els proveïdors de
serveis de pagament, com els bancs. A més a més, es crearà un nou sistema electrònic central per a
l’emmagatzemament d’informació sobre els pagaments i per al tractament ulterior d’aquesta informació per
part de funcionaris de lluita contra el frau.
Aquestes noves mesures consisteixen en: modificacions de la Directiva de l’IVA que estableixen els requisits
per als proveïdors dels serveis de pagament sobre el manteniment de registres dels pagaments
transfronterers relacionats amb el comerç electrònic; i modificacions del Reglament relatiu a la cooperació
administrativa en matèria d’IVA.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

vi) La UE facilita la reestructuració de les empreses dins el mercat únic. Brussel·les, 18 de
novembre de 2019.
La UE està suprimint els obstacles injustificats a la llibertat d’establiment de les empreses en el mercat únic.
El Consell ha adoptat una Directiva que facilita les transformacions, fusions i escissions transfrontereres
d’empreses de la UE.

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

Les noves normes introdueixen uns procediments exhaustius i estipulen normes addicionals per a les fusions
transfrontereres de les societats de capital radicades a un Estat membre de la UE. També ofereixen altres
simplificacions que s’aplicaran a les tres operacions, entre les quals s’inclou la possibilitat d’accelerar el
procediment renunciant a l’informe destinat als socis i als treballadors en cas de que els accionistes així ho
acordin o en cas que l’empresa o qualsevol de les seves filials no disposi de treballadors.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

vii) El Consell adopta la seva posició sobre un nou mecanisme d’execució extrajudicial sobre
préstecs dubtosos. Brussel·les, 27 de novembre de 2019.
La UE està prenent mesures dins el marc de la seva estratègia global per fer front als préstecs morosos dels
bancs.
El nou mecanisme proposat per a l’execució extrajudicial accelerada de garanties reals ha de ser objecte
d’acord entre una entitat de crèdit i el prestatari, normalment al moment de firmar el préstec. Només per als
préstecs d’empreses, els préstecs al consum queden exclosos.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Consultes públiques
i)

Avaluació de la Normativa de Competència de la UE sobre els acords horitzontals entre
empreses.

Els acords horitzontals són acords entre competidors actuals o potencials que operen al mateix nivell de
producció o distribució en el mercat. Normalment aquests acords haurien de seguir les normes europees
antimonopoli, però alguns acords de I+D i d’especialització estan exemptes sota dues directives europees
que expiren el 31 de desembre de 2022.
L’avaluació examinarà estendre, esmenar o expirar aquestes exempcions i establir les directrius sobre la seva
interpretació.
Període de consulta: del 06 de novembre de 2019 al 12 de febrer de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Proposta per a un Reglament sobre l’etiquetatge d’al·lèrgens a les fragàncies.
Consulta sobre la Proposta per a un Reglament sobre l’etiquetatge d’al·lèrgens a les fragàncies.
Període de consulta: del 12 de novembre de 2019 al 4 de febrer de 2020.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

10) Cooperació i assumptes internacionals
a) Comissió Europea
i)

La UE dóna suport al Iemen amb 79 milions d’euros per a mantenir els serveis públics i generar
noves oportunitats laborals. Brussel·les, 7 de novembre de 2019.

La Comissió Europea ha adoptat un paquet de 79 milions d’euros per a donar suport al Iemen on el conflicte
violent ha creat una crisis humanitària sense precedents i ha devastat mitjans de vida des del 2015. Aquest
suport permetrà ajudar a mantenir els serveis públics, com la sanitat i l’educació, i a desenvolupar nous
mitjans de vida.
El suport de la UE s’enfocarà a dues àrees. Primer ajudarà a les comunitats petites com els ajuntaments a
millorar els serveis sanitaris, l’accés a aigua potable i a menjar, assistència primària i hospitalària, i invertirà
en educació, així com millorarà la gestió de residus. La segona àrea s’enfocarà a estimular el servei privat,
especialment actor econòmics a petita escala, del sector dels negocis de l’agricultura.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) La UE assigna 55 milions d’euros per a Sudan. Brussel·les, 11 de novembre de 2019.
La Comissió Europea mobilitza 55 milions d’euros per a ajudar les persones vulnerables que s’han vist
afectades per les crisis humanitàries a Sudan. Aquest anunci arriba quan 8 milions de persones a Sudan es
troben en necessitat d’assistència humanitària, 6,3 milions de les quals no tenen menjar suficient, i un de
cada sis infants es troba en situació de desnutrició aguda.
Aquest paquet d’ajuda es destinarà a: assistència alimentària i de nutrició per a llars que tenen problemes
per obtenir menjar suficient, infants menors de cinc anys, i dones embarassades o en període de lactància;
assistència sanitària d’emergència, per fer front al brot de còlera; suport als refugiats; educació per als
infants que viuen a àrees afectades per la crisis.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iii) La UE anuncia 35 milions d’euros addicionals per a la regió del Sahel a Àfrica. Brussel·les, 13 de
novembre de 2019.
Un augment en el nombre i extensió dels conflictes a la regió africana del Sahel posa nous problemes a
comunitats ja de per si fràgils, i per tal d’ajudar a la superació d’aquests obstacles la Comissió Europea
donarà 35 milions d’euros addicionals per a l’assistència humanitària.
Aquests fons es destinaran a organitzacions humanitàries a Burkina Faso, Txad, Mali, Mauritània i Níger per
a: impulsar l’accés a menjar i als serveis socials bàsics, assistència sanitària, protecció i educació; ajudar a les
persones forçades a desplaçar-se per culpa dels conflictes a la regió i a les comunitats d’acollida; donar
suport a les organitzacions humanitàries per a reaccionar de manera ràpida en cas de crisis humanitàries
imprevistes.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) La UE proporciona 10,3 milions d’euros per a mesures de suport per salvar les vides de
refugiats a Ruanda. Brussel·les, 19 de novembre de 2019.
El Comissari Mimica ha anunciat un paquet d’ajuda de 10,3 milions d’euros per al Mecanisme de Trànsit
d’Emergència de l’ACNUR a Ruanda, que proporciona mesures per a salvar la vida a persones amb necessitat
de protecció internacional per a sortir de Líbia. Aquests fons es destinen a través del Fons d’Emergència per
a Àfrica. Aquesta iniciativa s’emmiralla al Mecanisme de Trànsit d’Emergència al Níger, amb el que més de 2
900 refugiats i persones en cerca d’asil han estat evacuats de Líbia des del 2017.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

v) La UE reforça l’ajuda humanitària a Afganistan mentre la crisis empitjora. Brussel·les, 21 de
novembre de 2019.
La Comissió Europea ha assignat 40 milions d’euros addicionals d’assistència d’emergència per aquells
afectats per la empitjorada situació humanitària a Afganistan, i per als refugiats afgans a Pakistan i Iran. Això,
sumat a les ajudes anteriors, suposa un total de 77 milions d’euros d’ajuda humanitària durant el 2019.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

El Consell adopta Conclusions sobre ajuda humanitària i Dret internacional humanitari.
Brussel·les, 25 de novembre de 2019.

Les Conclusions orientaran els missatges comuns de la UE i els seus Estats membres amb motiu del 70è
aniversari dels Convenis de Ginebra i de la 33ena Conferència Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna
Roja. Dins les conclusions recalca el Consell que el Dret internacional és un dels instruments més poderosos
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dels que disposa la comunitat internacional per a garantir la protecció i la dignitat de totes les persones. Les
Conclusions formulen el compromís de la UE a donar una resposta al ràpid augment de les necessitats
humanitàries a tot el món.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

11) Brexit
a) Comissió Europea
i)

La Comissió Europea inicia un procediment d’infracció contra el Regne Unit després de la seva
fallida denominació de candidat a comissari de la UE. Brussel·les, 14 de novembre de 2019.

La Comissió Europea ha enviat una carta de notificació formal al Regne Unit per incomplir les seves
obligacions del Tractat de la UE en no suggerir un candidat per al càrrec de comissari. Les autoritats del
Regne Unit tenen fins al divendres 22 de novembre per fer les seves al·legacions. Aquest curt període de
temps es justifica pel fet que la propera Comissió ha d’entrar al càrrec el més aviat possible.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Parlament Europeu
i)

Els drets dels ciutadans del Regne Unit són una prioritat clau per als eurodiputats de cara al
Brexit. Brussel·les, 12 de novembre de 2019.

El Grup de direcció del Brexit es reuneix amb diverses comissions del Parlament Europeu per examinar la
part de l’Acord de Retirada sobre els drets dels ciutadans, destacant els següents sis aspectes: atribució del
status preestablert i liquidat, la independència de l’Autoritat de Control Independent, possibles
conseqüències per als ciutadans de la UE que no sol·licitin el règim de liquidació de la UE abans del termini
establert, absència de document físic, mesures per fer front a la situació dels ciutadans vulnerables i
l’aplicabilitat dels drets d’estat establerts a tots els ciutadans de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

12) Pressupost de la Unió Europea
a) Comissió Europea
i)

Acord sobre el pressupost de la UE de 2020: fer front al canvi climàtic i complir la resta de
prioritats de la UE. Brussel·les, 18 de novembre de 2019.

Les tres institucions de la UE han arribat a un acord sobre el pressupost de la UE de 2020. Aquest fet
permetrà a la Unió centrar els seus recursos en les prioritats que importen als ciutadans, que són, el canvi
climàtic, l’ocupació, els joves, la seguretat i la solidaritat a la UE. El pressupost del proper any també
prepararà la transició al proper cicle pressupostari, ja que serà el setè i últim del cicle pressupostari actual
2014-2020.
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El pressupost de la UE per al 2020 es xifra a 168 690 milions d’euros en compromisos de despeses (fons que
es poden acordar en contractes per un any determinat) i 153 570 milions d’euros de crèdits de pagament
(fons que es pagaran).
Un 21% del pressupost es destinarà a mesures de lluita contra el canvi climàtic; casi la mitat dels fons, 83 930
milions d’euros seran destinats a augmentar la competitivitat de l’economia de la UE; el sistema mundial de
navegació per satèl·lit, Galileo, tindrà una dotació de 1 200 milions d’euros; 255 milions d’euros es
destinaran a incentius a les empreses per a la creació de productes i tecnologia de defensa; els joves tindran
2 890 milions d’euros destinats al programa. Erasmus+ i 166,1 milions d’euros per al Cos Europeu de
solidaritat; 58 120 milions d’euros es destinaran als agricultors europeus; i també es destinaran fons a la
gestió de la seguretat i la migració.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii) La Comissió adopta dictàmens sobre els projectes de plans pressupostaris de la zona euro dins
el paquet pressupostari de la tardor. Brussel·les, 20 de novembre de 2019.
La Comissió ha presentat els seus dictàmens sobre els projectes de plans pressupostaris dels Estats membres
de la zona de l’euro corresponents a 2020, ha pres mesures dins el marc del Pacte d’Estabilitat i Creixement i
ha adoptat el quart informe de supervisió reforçada sobre Grècia. Des del juliol d’aquest any i per primera
vegada des de 2002, cap Estat membre de la zona euro està subjecte a un procediment de dèficit excessiu.
Es preveu que la ràtio deute/PIB de la zona euro mantingui la seva trajectòria descendent dels últims anys i
disminueixi des d’un 86% aquest 2019 a un 85% el 2020.
Els projectes de plans pressupostaris de Bèlgica, Eslovènia, Eslovàquia, Espanya, Finlàndia, França, Itàlia i
Portugal, presenten un risc d’incompliment del Pacte d’Estabilitat i Creixement el 2020. La execució dels
plans en aquests Estats membres podria donar lloc a una desviació significativa respecte de la trajectòria
d’ajustament cap als seus objectius pressupostaris a mitjà termini. En els casos de Bèlgica, Espanya, França i
Itàlia, també es preveu un incompliment del valor de referència per a la reducció del deute.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

El Consell i el Parlament arriben a un acord sobre el pressupost de 2020 de la UE. Brussel·les,
18 de novembre de 2019.

El Consell i el Parlament han arribat a un acord sobre el pressupost de la Unió de 2020 que està enfocat al
creixement i competitivitat, l’acció climàtica i altre prioritats de la UE com la seguretat i la gestió de la
migració. Els compromisos es xifren a un total de 168 milions d’euros, suposant un augment d’un 1,5%
respecte al pressupost modificat de la UE per al 2019. S’ha deixat també un marge de 1 500 milions d’euros
respecte als límits màxims de despeses del marc financer plurianual per a 2014-2020, cosa que permetrà a la
UE reaccionar davant necessitats imprevistes. El total dels pagaments es xifra a 153 600 milions d’euros, que
representa un increment del 3,4% des de 2019.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

La Comissió Von der Leyen

L’1 de desembre de 2019 va començar el nou mandat de la Comissió Europea, sota la presidència d’Ursula
Von der Leyen, que finalitzarà el 31 d’octubre de 2024.
El Parlament va aprovar , el 27 de novembre, la nova Comissió per 461 vots a favor, 157 en contra i 89
abstencions. El Consell Europeu, va aprovar posteriorment la nova comissió.
Ursula Von der Leyen serà la primera dona Presidenta de la Comissió Europea, que serà també la Comissió
amb el número de representants dones més alt de la història, tot i que no arribin a una paritat. Formen
aquest mandat 11 comissaries i 15 comissaris.
L’Alt Representant de la Unió Europea per les Relacions Exteriors i la Política de Seguretat serà Josep Borrell,
que, d’acord amb l’article 18(4) del TUE, serà també un dels Vicepresidents de la Comissió.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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