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Romania, membre de la Unió des de l’u de gener de l’any 2007, presidirà, durant el primer semestre de
2019, el consell de la Unió Europea per primera vegada en la seva història. Encapçala la tríada que integra
juntament amb Finlàndia i Croàcia. En aquest context, la comunitat autònoma de les Illes Balears
coordinarà la representació autonòmica a les formacions del Consell de la Unió Europea relatives a
d’Educació i Cultura i de Sanitat.
Romania s’ha marcat com a objectiu garantir la convergència i la cohesió a Europa per tal d'aconseguir
oportunitats de desenvolupament sostenibles per a tots els ciutadans i estats membres. La citada
convergència entre estats es pretén aconseguir mitjançant: l'augment de la competitivitat, la reducció de
llacunes de desenvolupament, la digitalització, així com estimulant l'esperit emprenedor i consolidant la
política industrial europea.
Així mateix, esdevé prioritari per a la Presidència romanesa consolidar una Europa més segura mitjançant
una major cohesió entre els Estats membres per fer front les amenaces a la seguretat dels ciutadans i
mitjançant el suport a les iniciatives de cooperació en aquest camp.
Durant el seu mandat recolzarà el paper mundial de la UE a través de la promoció de la política
d'ampliació, l'acció europea al seu veïnat, la implementació de l'Estratègia Mundial, la garantia dels
recursos necessaris per a la UE, així com estimulant la solidaritat i la cohesió de la UE a través de la
promoció de polítiques de lluita contra la discriminació, garantir la igualtat de possibilitats i la igualtat de
tracte entre homes i dones, i finalment augmentant la participació dels ciutadans, posant especial atenció
a la joventut, en els debats europeus.
A continuació, s’exposen les prioritats de la Presidència Romanesa d’acord amb les diferents àrees
legislatives.
1. TRANSPORTS
a. La mobilitat sostenible com a model de creixement competitiu:
Un dels objectius principals de la Presidència romanesa és proveir a la UE una mobilitat més segura i
sostenible que esdevingui motor del creixement econòmic en el mercat únic. En aquest sentit, la
Presidència considera essencial el desenvolupament d’una xarxa moderna, multimodal i operable a nivell
europeu que asseguri: un model de creixement sostenible, la reducció de les desigualtats entre estats en
termes de desenvolupament, el descens progressiu de les taxes d’atur i el trànsit a un model de baixes
emissions.
b. Línies d’actuació
La Presidència centrarà els seus esforços en la negociació dels tres paquets legislatius en matèria de
mobilitat (Mobility Package) i del Mecanisme Connectar Europa (CEF 2).
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Esdevé una de les prioritats de la presidència identificar solucions òptimes per assegurar un funcionament
més eficaç del mercat únic, una mobilitat més competitiva i més segura i un equilibri adequat entre millorar
les condicions de treball, reduir la càrrega administrativa i fer complir la normativa.
En aquest sentit, la Presidència té com a objectiu aconseguir tancar el procés legislatiu dels següents fitxers:


i.
Transport per carretera i ferroviari.
Proposta de reglament relatiu a l’accés a la professió de transportista per carretera.



Proposta de directiva relativa a la utilització de vehicles llogats sense conductor en el transport de
mercaderies per carretera.



Proposta de regalement relatiu als drets dels passatgers del ferrocarril.



Proposta de directiva relativa a la gestió de la seguretat viària.



Revisió de la directiva de transport combinat per al desenvolupament de la infraestructura de
transport intermodal de mercaderies.





ii.
Transport marítim
Iniciativa legislativa en matèria de formació dels mariners i el sistema de reconeixement de
certificats.
Pel que fa a la recomanació del Consell sobre petits vaixells de passatgers (menors a 24 metres
d’eslora) la Presidència té per objecte reiniciar els debats, amb vista a l'adopció d'aquest
expedient.

iii.
Xarxa (trans)europea de transports
Un objectiu important de la Presidència és avançar en la realització de la xarxa TEN-T que en última
instància contribuirà a augmentar la cohesió i la competitivitat de la Unió Europea en termes de mobilitat
sostenible i interconnectivitat.


La Presidència romanesa presta especial atenció a racionalitzar el procés d'autorització del
projecte i, en conseqüència, accelerar la implementació dels projectes prioritaris de RTE-T.



Per aquest motiu, es pretén avançar en les negociacions sobre la proposta d'un Reglament «TEN-T
intel·ligent».

iv.
Digitalització
En la nova era de la mobilitat i la digitalització, on la UE té com a objectiu convertir-se en un líder mundial
en la digitalització, el desenvolupament d'un espai únic de transport europeu requereix la creació de
sinergies entre els objectius de les estratègies de transport, energia i telecomunicacions.
En aquest sentit, s'han de tenir en compte les pautes i tendències en el desenvolupament de les
infraestructures i serveis de transport multimodals, digitalització i innovació en el desenvolupament de la
xarxa de transport a tota la UE.
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Per tant, la Presidència romanesa començarà les negociacions amb el Parlament Europeu sobre la
iniciativa legislativa (Reglament) que estableixi una Finestra Única Marítima Europea;



i també tindrà com a objectiu avançar en les discussions sobre el Reglament sobre l'ús de la
informació electrònica en el transport de mercaderies.



En l'aviació, la dimensió internacional tindrà prioritat. La Presidència romanesa facilitarà els
debats sobre la negociació, signatura i entrada en vigor dels acords de transport aeri entre la UE i
països tercers.

2. TELECOMUNICACIONS
a. Una Europa digital sense fronteres.
i. Introducció
La Presidència romanesa farà especial èmfasi en totes les qüestions relatives a la digitalització en el conjunt
de la UE i referit a tots els sectors econòmics. Europa té un gran potencial en relació al desenvolupament
de l'economia digital, la intel·ligència artificial, la cadena de bloqueig, la informàtica d'alt rendiment,
l'internet de les coses (IoT), el 5G i l'enfortiment de la seguretat cibernètica. L'objectiu de la Presidència és
contribuir a maximitzar l'ús d'aquest potencial, de manera que Europa es converteixi en líder mundial i les
empreses europees adquireixin una dimensió global. A més, és igualment important assegurar i augmentar
la confiança dels ciutadans en l'entorn en línia, prioritzant les competències electròniques, l'educació
digital i les qüestions de ciberseguretat en l'agenda europea. Per tant, la Presidència tindrà un enfocament
ambiciós, creatiu i orientat al futur.
ii. Línies d’actuació
Es farà els esforços per avançar i, quan sigui possible, completar les negociacions sobre els actuals fitxers
legislatius, com ara:


la reutilització de la informació del sector públic, el Programa Digital Europa, CEF-Telecom,



la privadesa de les comunicacions electròniques (ePrivacy), creant la Seguretat Científica Europea,
Tecnologia i Recerca Centre de competències i la xarxa de centres nacionals coordinats.

En l'ecosistema digital marcat pels canvis continus, és essencial que les estratègies, les polítiques i el marc
normatiu d'Europa estiguin connectats a les realitats tecnològiques del mercat.
En aquest context, la Presidència iniciarà debats sobre prioritats, objectius i temes estratègics i econòmics
des de la perspectiva del futur de l'Estratègia europea per a Europa del mercat únic digital post-2020.
Aquests debats seran especialment importants, especialment tenint en compte el ràpid desenvolupament
mundial de noves tecnologies, 5G i economia de dades, però també en el context dels reptes relacionats
amb la complexitat, els atacs cibernètics, l'accés i la responsabilitat de les dades, la manca d'habilitats
digitals i els buits digitals. La Presidència romanesa recolzarà la reducció de la bretxa digital i el
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desenvolupament de competències electròniques per aconseguir una veritable economia i societat digital
europea.
Davant l'enorme potencial d'Europa en termes d'experts en tecnologia, intel·ligència i capacitat
d'innovació, una altra prioritat important per a la Presidència romanesa és promoure la participació de les
dones en el sector tecnològic.
3. ENERGIA
a. Aconseguir la Unió Energètica
i.
Introducció
La Presidència romanesa continuarà els esforços de la UE per implementar les iniciatives de la Unió
Energètica, centrant els seus esforços en tres temes d'interès, a saber, continuar amb la implementació de
la Unió Energètica a nivell legislatiu, així com a nivell d’infraestructures i al reforçament de la seguretat
nuclear.
ii.

Línies d’actuació

Des de la perspectiva legislativa, la Presidència intentarà concloure els fitxers relatius a:


la reforma de la part del paquet de l'energia elèctrica del mercat elèctric (Reglament i Directiva) ,
fins i tot mitjançant la formalització dels acords polítics.



la Presidència pretén assolir avenços el Reglament del registre d'etiquetatge dels pneumàtics.



Es duran a terme esforços constructius en les negociacions sobre la Directiva del gas natural, amb
vista a consolidar un marc normatiu global, coherent i transparent.



A més, la Presidència romanesa pretén assolir avenços en les negociacions interinstitucionals sobre
el Mecanisme Connectar Europa que es tractarà en estreta cooperació amb els sectors del
transport i la telecomunicació.



La Presidència treballarà en les Conclusions del Consell sobre la visió d'un futur sistema energètic
europeu que contribueixi a assolir els objectius de transició energètica i seguretat energètica.



A més, la Presidència romanesa farà avançar els debats polítics sobre la visió estratègica a llarg
termini per a una economia climàticament neutral.

iii.
Energia Nuclear
En el context global actual en constant canvi, la Presidència treballarà en les Conclusions del Consell sobre
l'enfortiment de la seguretat nuclear mitjançant una millor protecció física.
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Al mateix temps, és important preparar les discussions que tindran lloc a la reunió del 2021 de les parts
contractants a la Conferència sobre la protecció física de les instal·lacions nuclears de 2021.
4. AGRICULTURA
La gestió de la negociació del paquet legislatiu relacionat amb la reforma de la Política Agrícola Comuna
(PAC), en el context del nou Marc Financer Plurianual 2021-2027, és la principal prioritat de la Presidència
romanesa en el camp de l'agricultura.
La Presidència continuarà la discussió sobre la modernització i simplificació de la PAC, assegurant que, a
través del procés de reforma, es compleixin les disposicions del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea.
En plena correlació i complementarietat amb les negociacions sobre el marc financer plurianual 20212027, la Presidència romanesa pretén avançar en els debats i facilitar el consens sobre els elements clau de
la futura PAC, amb vista a aconseguir un enfocament general parcial sobre les propostes legislatives format
pel paquet de reformes de la PAC.
La bioeconomia, la innovació i la recerca agrícola seran un dels temes de debat al Consell de la Unió
Europea durant el primer semestre de 2019.
La Presidència romanesa preveu continuar els debats destinats a identificar mesures per fomentar la
producció de plantes de proteïnes amb l'objectiu de garantir la independència de la UE en aquest sector.
El dossiers concrets objecte de debat durant la presidència romanesa seran:


La proposta de directiva sobre pràctiques de comerç deslleial. És un important pas endavant,
destinat a consolidar la posició dels agricultors en la cadena de subministrament agroalimentari.
La Presidència romanesa seguirà els passos procedimentals finals per adoptar aquesta proposta.



Un altre expedient d'interès per al sector agroalimentari europeu és la proposta de derogació del
Reglament sobre la definició, descripció, presentació, etiquetatge i protecció d'indicacions
geogràfiques de begudes espirituoses. La Presidència romanesa intentarà finalitzar les
negociacions i aprovar la proposta.

En el camp de la salut de les plantes, la Presidència romanesa desplegarà tots els esforços per contribuir a
augmentar la consciència del públic sobre aquest objectiu.
La Presidència promourà el desenvolupament d'infraestructures fitosanitàries als Estats membres, en el
context de la implementació de les noves regulacions sanitàries fitosanitàries (sanitat vegetal i controls
oficials) i dels programes d'informació pública sobre els pròxims esdeveniments del 2020 (Any
Internacional de la Planta Salut).
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L'estratègia única per al seguiment i la protecció de la salut animal a les fronteres de la UE és un tema
prioritari per a la Presidència romanesa, considerant que hi ha greus malalties d'animals vírics a les
proximitats de la UE. La prevenció és l'element clau que contribueix a mantenir el territori de la UE lliure de
malalties animals, protegint així el funcionament i el desenvolupament de la ramaderia, que contribueix
significativament al creixement econòmic dels Estats membres i de la Unió Europea en general.
La implementació de mesures de control, seguiment i erradicació de les principals malalties animals té un
impacte social i econòmic considerable. Per aquest motiu, una única estratègia aplicada uniformement per
tots els Estats membres reforçaria la capacitat de prevenció de la UE.
La bioseguretat és l'eina més important per prevenir el contacte de patògens amb animals exposats. La
Presidència romanesa pretén arribar a un acord sobre els elements tècnics que es consideren essencials a la
UE i sobre mesures harmonitzades de bioseguretat. Les Recomanacions del Grup de Treball dels Caps de
Veterinària poden ser el punt de partida per al desenvolupament futur de les normatives específiques de la
zona. Un altre tema important que la Presidència vol abordar es refereix als progressos realitzats en
l'aplicació del Pla d'acció de la Unió Europea contra la resistència antimicrobiana en l'àmbit de la
medicina veterinària, el "Un enfocament sanitari".
La transparència del sistema de la UE per avaluar els riscos de la cadena alimentària, el procés de presa de
decisions, una comunicació eficaç i coherent i apropar aquests processos als ciutadans són temes que es
tractaran amb especial atenció per part de la Presidència romanesa.
5. PESCA
a. Introducció
Pel que fa a la política pesquera comuna, la Presidència romanesa continuarà treballant en els plans de
gestió plurianuals, amb l'objectiu de progressar en els debats i aconseguir un acord polític amb el
Parlament Europeu.
i. Línies d'actuació
La Presidència desplegarà tots els esforços per avançar en els debats sobre la:


proposta d'un regulació per modificar el Reglament de control i el futur Reglament sobre el Fons
Marítim i de la Pesca Europea després de 2020.

La dimensió externa de la política pesquera comuna continua sent una prioritat important del programa de
la Presidència romanesa.
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6. FORESTACIÓ
a. Adaptar el sector forestal als canvis climàtics i socials i aturar la degradació de la terra
L'agenda europea posa especial èmfasi en l'adaptació als canvis climàtics i la gestió sostenible dels boscos,
en el context de l'Agenda 2030 i el procés Forest Europe, així com en la promoció d'una nova estratègia
forestal per a la Unió Europea després de 2020.
El punt central de la Presidència romanesa en matèria de política forestal és el la preparació de la
participació de la UE i dels Estats membres en el Fòrum de les Nacions Unides sobre els boscos i la revisió
dels progressos realitzats en l'aplicació de l'Estratègia forestal de la UE amb vista a garantir una sinergia
transversal després de 2020 i continuar els debats sobre l'establiment d'un acord vinculant sobre els
boscos a Europa, tenint en compte els resultats de la Taula Rodona de 2018.
Altres temes rellevants inclouen la revisió de les activitats de la UE per aturar la desforestació i el Pla
d'Acció per a l'Aplicació, Governança i Comerç de les Forces Forestals (FLEGT).
7. MEDI AMBIENT
a. Implementació de l'Acord de París: camí cap al creixement econòmic amb baixes
emissions de carboni.
La Presidència romanesa continuarà avançant en l'agenda de la UE sobre el canvi climàtic, per contribuir a
l'aplicació de l'Acord de París. Els esforços es dirigiran cap a un diàleg sostingut i coherent encaminat a
esbossar una visió compartida de la UE sobre una estratègia a llarg termini per fomentar accions de canvi
climàtic i una transformació sostenible de l'economia.
Pel que fa als arxius legislatius, la Presidència té per objecte finalitzar les negociacions sobre la proposta
d'establir


normes d'emissió de CO2 per a nous vehicles pesats, una proposta destinada a donar suport als
Estats membres en la reducció de les emissions de transport per carretera.



A més, la Presidència romanesa desplegarà els esforços necessaris per avançar al màxim les
negociacions sobre la proposta legislativa sobre el control de les emissions de CO2 del sector
marítim.

La Presidència coordinarà la participació activa de la UE i els Estats membres en la sessió de negociació
internacional a Bonn (del 17 al 27 de juny de 2019).
b. Desenvolupament sostenible: implementació de l'Agenda 2030.
El desenvolupament sostenible i els pilars econòmics, socials i ambientals són el nou marc per al
desenvolupament global, nacional, regional i local, i la seva promoció és un objectiu general per a la UE i
els Estats membres.
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La Presidència coordinarà la participació activa de la UE i els Estats membres en la quarta reunió de
l'UNEA que tindrà lloc a Nairobi, entre els dies 11 i 15 de març de 2019, sobre el tema "Solucions
innovadores per a reptes mediambientals i consum i producció sostenibles".
Una gestió sostenible de productes químics és especialment important per garantir un entorn net i sa.
Paral·lelament als altres estats membres, la Presidència romanesa tindrà l'oportunitat de promoure la visió
de la UE sobre aquesta qüestió, així com sobre la utilització de productes químics / residus en la triple
reunió COP (Basilea / Rotterdam / Estocolm) que tindrà lloc a Ginebra, el 29 d'abril al 10 de maig de
2019.
La Presidència coordinarà la representació de la UE i dels Estats membres en la 17a sessió del Comitè per a
l'Examen de la Implementació de la Convenció de Lluita contra la Desertificació (CRIC), que tindrà lloc a
la República Cooperativa de Guyana el gener de 2019. El romanès La Presidència també començarà a
preparar la posició de la UE per participar en la 14a Conferència de les Parts en la Convenció per combatre
la desertificació.
c. Biodiversitat: reptes i oportunitats post-2020 a la UE i context internacional.
La Presidència romanesa promourà els beneficis de la biodiversitat a nivell europeu i internacional.
Proporcionar un finançament adequat per a les mesures de protecció de la biodiversitat és un element clau
per assolir els objectius de la UE i els objectius rellevants del Conveni sobre la diversitat biològica (CDB) i
l'Agenda 2030.
Tenint en compte la importància dels programes de suport a la biodiversitat i el canvi climàtic, un altre
punt important en l'ordre del dia de la Presidència serà avançar considerablement


les negociacions sobre el Programa LIFE, en el marc del marc financer plurianual.

Basant-se en els resultats de la reunió de la CDP 14 del CDB, la Presidència té la intenció d'organitzar un
debat a nivell ministerial sobre la consolidació del pla d'acció sobre biodiversitat més enllà de 2020.
La Presidència coordinarà la participació activa de la UE i els estats membres a les importants reunions
internacionals que se celebraran durant el primer semestre de 2019, inclosa la 18a Conferència de les Parts
en CITES (Sri Lanka, 23 de maig al 3 de juny de 20101) i la VII Sessió Plenària de la Plataforma
Intergovernamental de Ciència i Política sobre Biodiversitat i Serveis de l'Ecosistema (França, del 29 d'abril
al 4 de maig de 2019).
d. Gestió de l’aigua.
La Presidència romanesa se centrarà en l'avenç de les negociacions sobre els expedients legislatius relatius a
la reutilització de l'aigua i la qualitat de l'aigua potable. L'eficiència en la reutilització de l'aigua i l'alta
qualitat en l'aigua potable contribuirà a que la Unió Europea aconsegueixi un desenvolupament sostenible
específic objectius de l'Agenda 2030.
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La implementació de l'Estratègia del medi Marí i les mesures per protegir i preservar la biodiversitat són
essencials per assolir un bon estat de medi ambient a les regions marines europees per al 2020.
Una de les amenaces més greus per a la qualitat de l'aigua i el medi ambient marí, és a dir, la contaminació
amb plàstics i micro plàstics, serà un tema de debat al Consell de Medi Ambient informal.
8. AFERS SOCIALS
Un dels objectius principals de la Presidència romanesa és aconseguir una major cohesió social i econòmica
per a tota la UE, amb la proclamació del Pilar Europeu de Drets Socials que ha dotat la matèria social de
noves dimensions i ha obert noves portes que permeten ara desenvolupar un acció mes cohesionada.
Fomentar la igualtat de gènere forma part dels objectius prioritats. La Presidència també considera la
mobilitat un motor de creixement, competitivitat i ocupació dins el mercat comú, i per tant creu que és
necessari, com a reflex del Principi de Llibertat de Moviment, impulsar la mobilitat laboral equiparant les
condicions laborals dins el mercat únic, així com també facilitant la integració social i econòmica per a
assegurar que el treballador gaudeix de la protecció adequada.
a. Mobilitat laboral i condicions justes de treball com a motors del creixement i la
competitivitat dins el Mercat Únic.
En aquest àmbit la Presidència seguirà posant èmfasi a l’Estratègia Europa 2020, al Pilar Europeu de Drets
Socials i a l’Estratègia Europea d’Ocupació, per tal de consolidar l’accés dels treballadors desplaçats als
drets conferits pel Tractat, en especial els relacionats amb la seguretat social, encaminant accions a mitigar
el risc de discriminació, degut a la seva pròpia condició, dels treballadors desplaçats.
La Presidència està considerant organitzar un debat sobre la mobilitat laboral com a element clau per a
garantir l’equilibri dins el mercat laboral, i serà un tema principal de debat a la reunió informal del Comitè
d’Ocupació (EMCO).
Proposaran un nou reglament per modificar el Reglament 883/2004 sobre la coordinació dels sistemes de
seguretat social i el Reglament 987/2009 que adopta les normes d’aplicació del primer, per tal de trobar
una solució justa i no discriminatòria.
Seguiran treballant per a completar les negociacions del Reglament per a establir una Autoritat Laboral
Europea.
b. Prevenció de riscs al lloc de treball i garantir unes condicions laborals segures i sanes.
En aquest àmbit la Presidència té la intenció d’avançar en les negociacions d’un marc reglamentari per a la
protecció dels treballadors i la millora de les condicions laborals.
En aquest sentit, seguiran treballant sobre la proposta de Directiva que modifica la Directiva 2004/37/CE
relativa a la protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o
mutàgens al lloc de treball.
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La Reunió Plenària del Comitè d’Alts Responsables d’Inspecció de Treball versarà sobre l’avaluació
preventiva sobre salut i seguretat al lloc de treball entre la gent jove.
c. Fomentar la igualtat de gènere i la independència econòmica de dones i homes.
La Presidència adopta com a objectiu principal proporcionar a dones i homes igualtat d’oportunitats dins
el mercat laboral, mitjançant la reducció de la desigualtat salarial i promoure la implementació de mesures
per a aconseguir una conciliació laboral i familiar.
Tornarà a prioritzar les negociacions amb el Parlament sobre la proposta de Directiva destinada a millorar
l’equilibri de gènere entre els administradors no executius de les empreses cotitzades i per la que
s’estableixen mesures afins.
9. JUSTÍCIA
a. Àmbit Civil
Dins aquest àmbit el principal objectiu de la Presidència és millorar el sistema de reconeixement i execució
de sentències en matèria de dret de família i en matèria de Dret Civil en relació a temes de comerç
transfronterer. En aquest sentit, vol reforçar les normes de responsabilitat parental en casos de segrest
internacional de menors (Brussels II bis recast).
Negociaran la proposta de Reglament a la llei aplicable del efectes front a tercers en casos de cessió de
crèdits, la modernització del Reglament (EU) 1393/2007 sobre la notificació i trasllat de documents i el
Reglament (EC) 1206/2001 sobre l’obtenció de proves a l’àmbit civil.
b. Àmbit Penal
Dins aquest àmbit l’objectiu principal és avançar en les negociacions sobre el paquet legislatiu de l’eevidence. També la posada en marxa de l’Oficina de Fiscalia Europea (EPPO), prevista per Novembre de
2020, serà una prioritat per la Presidència que seguirà el dossier per què es compleixin els terminis
previstos.
c. Justícia a l’era digital
En aquest àmbit la presidència pretén començar a desenvolupar accions per a implementar les mesures
recollides dins els documents que adopten l’Estratègia Europea de Justícia Electrònica i el Pla d’Acció per el
període 2019-2023.
10. EDUCACIÓ, JOVENTUT, CULTURA I ESPORTS
La Presidència considera que tot i ser conscient que les competències en aquests àmbits són dels Estats
Membres, aquestes són un punt clau per Europa, pel seu desenvolupament social i econòmic, que s’hauria
de afrontar donant un missatge consistent sobre la identitat Europea. Per tant té com a objectiu fomentar
el sentiment de formar part d’Europa, promocionant els valors europeus en els contexts educatius formals i

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

Document: Informe
Emissor: CBE/AMP
Sol·licitant: CBE/AVV

no formals, amb la intenció de crear una identitat Europea. També donen suport a la iniciativa de
implementar l’Àrea Europea d’Educació el 2025.
a. Una Educació que connecti
La Presidència pretén desenvolupar el tema educatiu mitjançant la mobilitat, la inclusió i l’excel·lència,
donant rellevància a l’aprenentatge permanent i a les habilitats que s’adquireixen dins el procés.
En temes de mobilitat seguiran les negociacions de la proposta de Reglament sobre el Programa Erasmus
+, impulsant l’increment de la mobilitat entre els alumnes, professors i personal administratiu, i impulsant
el desenvolupament de xarxes Europees d’Universitats i Centres d’Excel·lència de Formació Professional i
Tècnica.
També seguiran debatent la proposta de Recomanació del Consell relativa a uns sistemes de qualitat
d’educació i cura de la primera infància, amb l’objectiu principal que s’acabi adoptant la proposta, donant
èmfasi a la importància d’aquests sistemes per reforçar la inclusió i la cohesió, considerant la integració de
famílies de tercers països dins un estat membre.
La Presidència treballarà per què els ministres d’Educació arribin a un consens sobre la Recomanació del
Consell relativa a considerar globalment l’ensenyança i l’aprenentatge d’idiomes, que contribuirà a un
entorn cultural inclusiu, el multilingüisme necessita ser consolidat dins la UE.
b. Facilitar l’accés dels Joves a les oportunitats del Mercat Únic de la UE
La Presidència té com a objectiu promoure la participació dels joves a les accions de la UE, durant les
properes eleccions, promoure la implicació dels joves a les mateixes i donar-los a conèixer millor la UE per
fer front a l’euroescepticisme que ha incrementat després del Brexit i la crisis de migració. Per aquest motiu
pretenen avançar notablement en les negociacions interinstitucionals de la proposta de Reglament per a
l’establiment d’un Cos Europeu de Solidaritat 1.
També tenen com a objectiu promoure l’increment de l’adaptabilitat per fer front als reptes entre els joves
a l’hora de trobar feina.
En l’àmbit cultural volen reforçar l’accés de les noves generacions a la cultura per tal de desenvolupar les
seves habilitats creatives, interculturals i de comunicació. Per tant pretenen proposar conclusions del
Consell per a promoure mesures que donin suport als emprenedors.
c. Aprofitar al màxim el Patrimoni Europeu i desenvolupar el sectors cultural i creatiu
En aquest sentit la Presidència continuarà les negociacions de la proposta de Reglament per a establir el
Programa Europa Creativa per al període 2021-2027, amb l’objectiu de desenvolupar els sectors creatiu i
cultural, assegurant la continuïtat de projectes.
En relació a la indústria cinematogràfica Europea, la Presidència té com a objectiu promocionar les coproduccions i en aquest sentit, redactar Conclusions per a millorar la circulació transfronterera de les
creacions i co-produccions audiovisuals.
Aquest Reglament està aprovat des del 02 d’octubre de 2018, però el programa de la Presidència Romanesa el
considera com a prioritat.
1
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d. Facilitar a tots els ciutadans europeus l’accés a l’esport
El principal objectiu de la Presidència en aquest àmbit es posar en marxa Conclusions del Consell per
facilitar l’accés als esports organitzats per a persones amb discapacitats, i pretenen incloure un capítol
sobre esports dins el Programa Erasmus.
També volen facilitar l’establiment d’una Posició Comuna dels Estats membres sobre la revisió del Codi
Mundial Antidopatge i els Estàndards Internacionals que l’acompanyen, i també en aquest àmbit volen
seguir amb el procés de revisió de la Resolució del Consell relativa a la representació i coordinació dels
Estats Membres al Consell Fundacional de l’Agència Mundial Antidopatge.
11. AFERS EXTERIORS
La Presidència romanesa planteja l’enfortiment dels mecanismes de seguretat comuna i polítiques de
defensa existents assegurant la sinèrgia dels nous instruments de la UE, imitant així el model de cohesió de
la OTAN i donant suport al vincle entre la UE i la OTAN, així com advocant per un desenvolupament
fomentat en la investigació i en la cooperació industrial. Romania també considera necessari un programa
de cooperació pel que fa a la defensa cibernètica, la lluita contra les amenaces híbrides i les terroristes,
resiliència, comunicació estratègica i mobilitat militar. Per altra banda, també escau revisar l’eficiència dels
mètodes de treball del Consell d’Assumptes Exteriors.
Respecte al sud-est d’Europa, s’ha proposat l’anàlisi de les causes estructurals dels riscs persistents dels
Balcans i la millora de les relacions constructives amb Turquia pel fet de ser un punt fonamental pel que fa
a la gestió de migració, la lluita antiterrorista i la seguretat tan regional com euro-atlàntica. També s’ha
proposat augmentar la participació en projectes de cooperació sectorial a través d’un programa marítim
comú per tal de millorar la situació de la Mar Negra, així com revitalitzar les relacions entre Europa i Àsia
Central mitjançant l’aportació de recursos hídrics, administració, educació i connectivitat.
A nivell internacional, la Presidència romanesa contempla el Compromís Global de la UE i conseqüentment
la seva intenció és la de millorar les relacions transatlàntiques, d’enfortir el dret internacional i d’enaltir el
perfil del sistema multilateral de la UE. També s’ha compromès amb la promoció de la modernització dels
sistema de comerç multilateral sota el recer de l’Organització Mundial de Comerç i amb la coordinació del
procés de negociació per construir una visió comuna entre els Membres d’Estat de la UE en la nova aliança
amb països de l’ACP: Àfrica, el Carib i el Pacífic.
12. FINANÇAMENT
Les propostes de la Presidència romanesa es fonamenten principalment en enfortir la Unió econòmica i
monetària de la Unió Europea i de la Unió bancària mitjançant el procés de reducció de risc per tal de
limitar la total llibertat econòmica del govern dels Estats membres i la discussió sobre l’ús del MEDE
o Mecanisme Europeu d’Estabilitat com a fre del Mecanisme Únic de Resolució (MUR) i sobre l’Esquema
de fons de garanties de la Unió Europea. Entre altres propostes també es planteja propulsar dins el
Semestre Europeu el debat sobre la implementació de reformes estructurals i la inversió dins la UE.
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També es promou l’eliminació de barreres a nivell fiscal. Això possibilitaria un increment d’oportunitats
pels inversors i per les PIMES, ja que disposarien d’un major accés als recursos financers. La Presidència
romanesa també té la intenció de continuar treballant amb les propostes de la Unió de mercats de
capitals per així reduir a un mínim les diferències pel que fa a la jurisdicció, optimitzar oportunitats pels
inversors i assegurar l’accés de les PIMES a un accés dels recursos financers més ampli.
Pel que fa a taxació, es proposa una modernització del sistema d’IVA especialment dins el comerç
electrònic, l’increment de la transparència dels imposts i l’actualització de la llista de jurisdiccions no
cooperatives de la UE, el desenvolupament de sistemes electrònics necessaris per la implementació de codis
duaners de la UE seguint les regulacions post-2020. També s’han proposat finalitzar les negociacions
austríaques en la Comissió sobre els imposts especials.
13. INNOVACIÓ
L’objectiu principal de la Presidència romanesa es reduir barreres i augmentar la competitivitat. Això es fa a
través de la finalització de les propostes del Mercat interior de la Unió Europea, impulsant aquelles regions
europees amb nivells d’innovació menors, augmentant la transparència de les gestions d’innovació i
apostant per la innovació dins l’àmbit tecnològic.
Els avenços tecnològics poden suposar una gran oportunitat a l’hora de progressar a llarg termini. És per
aquesta raó que es proposa que l’economia de la UE s’adapti als ràpids canvis tecnològics ja sigui en
termes de digitalització, innovació, descarbonització, economia circular i defensa de la UE (complint amb
el Marc financer plurianual 2021-2027). També cal donar suport a missions i societats de
negocis, l’European Open Science Cloud (EOSC), l’European Innovation Council (EIC) il’European Space
Program (ESP).
La Presidència romanesa també ofereix el foment de debats que plantegin l’oportunitat de revisar i
actualitzar propostes. Es consideren temàtiques de primordial discussió l’ètica i el marc de legalitat de la
intel·ligència artificial per tal d’augmentar el nivell de confiança en les noves tecnologies. També es
considera la discussió sobre l’adaptació de l’SBA o Small Business Act per Europa, firmat el 2018, a l’era
digital. L’SBA és un marc de polítiques de PIMES dins la Unió Europea que proposa la reducció de barreres
a l’hora de crear empreses.
14. TURISME
Per a la Presidència romanesa, el turisme és cada vegada més important per al desenvolupament i el
creixement econòmic, i el situen com una prioritat estratègica dins el seu programa. Com està escrit al
Programa de la Presidència (pàgina 39), el turisme hauria de ser més visible en l'agenda de la Unió
Europea. Romania considera que s’ha de prestar una atenció especial a la promoció de mesures per
integrar millor aquest sector en les polítiques de la UE, aconseguir un turisme sostenible i responsable, així
com serveis d'alta qualitat, que poden traduir-se en avantatges competitius per a les empreses,
especialment per a les pimes, a més de beneficis tangibles per als consumidors europeus.
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En aquest sentit, s'activarà un Grup de Treball de Turisme i es celebrarà una conferència ministerial
"Turisme Sostenible - Polítiques Comuns dels Estats Membres de la UE" el dia 2 d'abril.
15. SANITAT
Entre els objectius de la Presidència romanesa d’aquest primer semestre de 2019 en l’àmbit sanitari es
troben, principalment, la promoció de l’accés universal a la sanitat per a totes aquelles persones que la
necessiten, la lluita contra la resistència antimicrobiana, una millor cobertura de les vacunes, la reducció de
l’abús de medicaments i la millora del control de les malalties transmissibles. Al mateix temps, la mobilitat
del pacient serà un tema d’especial atenció de la Presidència i, entre altres coses, es realitzarà un intercanvi
d’opinions sobre l’aplicació de la Directiva 24/2011/UE sobre els drets dels pacients en l’àmbit
transfronterer d’atenció sanitària.
Pel que fa a la salut pública i les farmacèutiques, la Presidència de Romania defensa que s’han de garantir
uns sistemes sanitaris moderns i duradors, a més d’un accés general dels pacients als serveis de salut i
medicaments.
De forma consecutiva, es fomentarà l'ús segur de dades mèdiques, el desenvolupament d'infraestructures
per a dades locals i transfrontereres per promoure la recerca i la digitalització en el camp mèdic, pacients i
medicaments, el desenvolupament de registres electrònics i la telemedicina, transparència de dades de
salut.
A continuació, es desenvoluparan cadascuna de les prioritats de la presidència romanesa en l’àmbit
sanitari:
a. Resistència antimicrobiana (AMR) i infeccions associades.
Un dels objectius principals en aquest tema serà avançar en la discussió sobre l'enfocament comú de
l'ésser humà, veterinari i sectors mediambientals. La Presidència romanesa proposa un conjunt de
conclusions del Consell de la UE per tal de combatre la resistència antimicrobiana i les infeccions
associades a l’assistència sanitària.
b. Vacunació.
En aquest sentit, la Presidència romanesa vol fer una contribució important per tal d’adoptar estratègies
per a augmentar la cobertura de vacunes contra el gran nombre d’amenaces que es donen en la salut
pública, facilitant un intercanvi de bones pràctiques i experiència.
c. Accés dels pacients als medicaments.
S’assegurarà un accés sostenible als medicaments per a tots els ciutadans europeus i facilitant l’accés a
tractaments de gran qualitat i assegurances per a tots els ciutadans de la UE. També es parla d’accés a
medicaments per a aquells pacients que han estat diagnosticats amb una malaltia rara. Romania proposa
que si el tractament requerit no està disponible a l’Estat de residència, el pacient hauria de tenir accés a
aquest tractament en altres Estats membres.

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

Document: Informe
Emissor: CBE/AMP
Sol·licitant: CBE/AVV

d. Mobilitat dels pacients.
Romania vol assegurar la mobilitat dels pacients i les maneres d'augmentar la cooperació entre els Estats
membres en el tractament de pacients amb malalties rares fins a 18 anys, així com identificar maneres
d'implementar millor la Directiva 2011/24/UE sobre l'aplicació dels drets dels pacients en l’assistència
sanitària transfronterera.
e. Salut digital (eSalut).
La Presidència romanesa recolzarà i unirà els esforços per transformar la salut i l'atenció digital en el
mercat únic digital. L’accés a dades electrònics sobre salut, la interoperabilitat de les dades, l'ús
d'instruments digitals i impulsar la promoció de l'atenció centrada en el pacient, són prioritats
fonamentals per al progrés en aquest àmbit.
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