Flaix Europa
Actualitat Europea
La Comissió Europea concedeix la cinquena autorització condicional
de comercialització (ACC) per a la vacuna contra la Covid-19
Nuvaxovid, desenvolupada per Novavax. La vacuna, que es fabricarà a
Espanya, compta amb l’aval de l’Agència de Medicaments Europea
(EMA) i el suport dels Estats membres.
L’Assemblea de SMEunited ratifica com a membre de la Junta
Directiva a María Helena de Felipe, vicepresidenta de Cepyme. El
finlandès Patri Salminen ha estat escollit nou president de la patronal i
la belga Veronique Willems, continua com a secretària general de la
patronal de les Pimes europees.
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Les institucions de la UE defineixen les prioritats per al 2022 per a una UE resilient
i revitalitzada
El 16 de desembre, el president del Parlament Europeu, David Sassoli, el primer ministre eslovè, Janez Janša, en
nom de la Presidència del Consell, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, van signar la
Declaració conjunta sobre les prioritats legislatives de la UE per al 2022. La Declaració estableix la visió
compartida de les institucions per a una Europa transformada i més resilient.
La Declaració presentada compromet a les tres institucions a donar la màxima prioritat a un conjunt d'iniciatives
destinades a complir amb el Pacte Verd Europeu, aconseguir una Europa apta per a l'era digital, crear una
economia que funcioni per a les persones, promoure una Europa més forta en el món, promoure l'estil de vida
europeu, protegir i enfortir la democràcia europea i defensar una Europa comuna.
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Comissió Europea

La Comissió Europea autoritza una cinquena vacuna segura i eficaç contra la Covid19 i adopta noves normes relatives al Certificat COVID digital de la UE
El 20 de desembre, la Comissió Europea va concedir la cinquena autorització condicional de comercialització
(ACC) per a la vacuna contra la Covid-19 Nuvaxovid, desenvolupada per Novavax. L'autorització està avalada per
l'Agència Europea de Medicaments (EMA) i compta amb el suport dels Estats membre.
El 4 d'agost de 2021, la Comissió havia signat el contracte amb Novavax per adquirir fins a 100 milions de dosis
de la vacuna, fabricada a Espanya, amb una opció per a 100 milions de dosis addicionals al llarg de 2021, 2022 i
2023. Gràcies a l'autorització condicional de comercialització per part de l’EMA, Novavax podrà començar a
lliurar les dosis de la nova vacuna contra la COVID-19 en el primer trimestre de 2022.
Paral·lelament, la Comissió ha adoptat aquest 21 de desembre, normes relatives al Certificat COVID digital de
la UE, mitjançant les quals s'estableix un període d'acceptació vinculant de 9 mesos (270 dies) dels certificats
de vacunació per als viatges dins de la UE.
Aquest període de validesa té en compte les directrius del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de
Malalties, segons les quals es recomanen dosis de reforç a tot tardar sis mesos després de la finalització del
primer cicle de vacunació. El Certificat continuarà sent vàlid per un període de gràcia de tres mesos addicionals
més enllà d'aquests sis mesos per garantir que les campanyes nacionals de vacunació puguin ajustar-se i els
ciutadans tinguin accés a dosi de reforç.
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La Comissió invertirà més de mil milions d’euros per aconseguir una connectivitat
innovadora i segura a Europa
La Comissió va adoptar el 16 de desembre, el primer programa de treball del Mecanisme «Connectar Europa»
(MCE Digital), que defineix l'àmbit d'aplicació i els objectius de les mesures secundades per la UE necessàries
per millorar les infraestructures de connectivitat digital d'Europa en tres anys. Aquestes accions rebran més de
mil milions d'euros en concepte de finançament (2021-2023).
La millora de la infraestructura de connectivitat d'Europa serà fonamental per a aconseguir la transformació
digital d'Europa, com s'indica en l'«Itinerari cap a la Dècada Digital», i per garantir que totes les llars europees
tinguin accés a la connectivitat de gigabit i totes les zones habitades tinguin cobertura de 5G d'aquí a 2030.
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Covid-19: Per accedir a la informació sobre l’evolució de la vacunació contra la Covid-19 a Europa clicar aquí

Comitè Econòmic i
Social Europeu

The Employers’ Group Newsletter
El CESE demana normes més coordinades per a les plataformes digitals
En la sessió plenària de desembre, el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) va adoptar un dictamen
d’iniciativa en el qual es demanen normes més coordinades per a les plataformes digitals. En el procés global
de transformació de la indústria, la digitalització ha adquirit un paper estratègic fonamental. El CESE creu que
la Unió Europea i els Estats membres haurien de coordinar l'aplicació de les normes adequades per aconseguir
un equilibri entre la innovació i la protecció dels drets dels treballadors de les plataformes digitals.
Les plataformes digitals estan impulsant el desenvolupament de nous tipus de negocis que brinden un major
ventall d'opcions perquè moltes persones participin en els nous mercats digitals. De tots aquests tipus de
negocis, les cooperatives són especialment adequades per donar suport a la participació inclusiva en la
governança de les plataformes digitals. El model cooperatiu permet el desenvolupament de negocis constituïts
per autònoms que aspiren a mantenir la seva autonomia i creativitat al mateix temps que milloren els seus
ingressos, condicions de treball i accés a la protecció social, evitant formes de treball atípiques.
Erwin de Deyn, co-ponent de l'opinió va assenyalar que les propostes de la Comissió Europea per regular els
treballadors de les plataformes digitals han de centrar-se i estar obertes a la innovació, de manera que ajudi a
donar suport a la competitivitat de les empreses sense perdre de vista la protecció dels drets dels treballadors.
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La formació específica dels treballadors pot convertir els desafiaments en
oportunitats
La digitalització i l'ecologització de l'economia estan provocant canvis profunds en el món del treball. Amb la
doble transició, molts llocs de treball quedaran obsolets, però al seu torn naixeran noves oportunitats que
potenciaran la creació d'altres nous. No obstant això, per garantir que aquesta transició no deixi a ningú enrere,
la UE haurà d'assegurar-se que la seva força laboral estigui equipada amb el conjunt adequat d'habilitats, cosa
que actualment no passa. Amb menys de la meitat dels europeus en possessió d'habilitats digitals bàsiques, la
UE necessitarà una revolució d'habilitats per permetre una transició sense problemes a una economia digital i
verda i garantir que ningú es quedi enrere.
En l'audiència celebrada pel CESE el 25 de novembre sota el títol “Una transició justa per als treballadors de
les indústries europees: fomentar les oportunitats de reciclatge i perfeccionament”, es va destacar la
importància de la formació i el reciclatge dels treballadors, així com de l'educació permanent.
Segons xifres publicades pel Fòrum Econòmic Mundial, dins de 10 anys nou de cada deu treballs requeriran
habilitats digitals. En aquest moment, només al voltant del 44% dels europeus té habilitats digitals bàsiques i
només un de cada cinc europeus té habilitats digitals per sobre del nivell bàsic. Això es traduirà en una bretxa
d'habilitats que ascendeix a 1,67 milions de llocs vacants per a professionals de les TIC per a 2025.
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Unió Europea de l’Artesanat i de la
Petita i Mitjana empresa

El futur de les competències depèn d’una associació social sòlida per a les PYME
Entre el 15 i el 17 de novembre es va celebrar en Portoroz, Eslovènia, l'Assemblea de Pimes, en l'esdeveniment
Alban Magiar, president de SMEunited, va assenyalar que “si volem que les coses canviïn en la vida real, hem
d'assegurar-nos que les pimes de tots els sectors es recuperin, garantir la seva solvència i permetre que les
petites empreses treballin en la transformació”.
Maggiar va esmentar en el seu discurs la necessitat de configurar iniciatives legals basades en el principi Think
Small First i crear lleis que tinguin en compte la capacitat de compliment dels més petits. També va destacar
que és essencial establir infraestructures adequades i estàndards amigables per a les PIMES, definir i promoure
una oferta de capacitació específica per al desenvolupament d'habilitats dels empresaris i els seus empleats i
facilitar l'accés al finançament per a les inversions requerides.
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Les Pimes estableixen les prioritats per potenciar el futur d’Europa
En l'Assemblea General de SMEunited, la patronal europea de la Pime va definir les seves prioritats per potenciar
el futur d'Europa. En les conclusions, els membres de SMEunited van assenyalar que per enfortir l'economia
europea, la UE ha de continuar donant suport a la recuperació econòmica i augmentar la seva competitivitat
global.
SMEunited destaca que les pimes són el nucli de l'economia europea, per tant, les regulacions han de basar-se
en el principi Think Small First, que limita les càrregues per a les empreses més petites. Les regles fiscals i la
governança econòmica haurien de permetre inversions per a la doble transició. També posa en relleu la
importància d'empoderar a la generació jove mitjançant l'educació dual i l'aprenentatge per adaptar les
qualificacions laborals als requisits del mercat en constant canvi.
Per complir amb els objectius del canvi climàtic i l'Acord Verd, s'ha de garantir l'accés als coneixements tècnics,
les finances, la tecnologia i les habilitats. La cooperació internacional ha de fomentar els esforços climàtics
globals i garantir l'equitat per a totes les empreses europees, evitant al mateix temps càrregues excessives per
a les PIME. Pel que fa a la digitalització, es destaca no sols la necessitat de formació d'emprenedors i
treballadors, sinó també la millora de la infraestructura digital i reduir les bretxes. D'altra banda, es requereix
un accés just i equitatiu a les dades i les plataformes digitals per a les Pimes.
D'altra banda, l'Assemblea va ratificar com a membre de la Junta Directiva a María Helena de Felipe,
vicepresidenta de Cepyme. El filandés Patri Salminen ha estat escollit nou president de la patronal i la belga
Veronique Willems, contínua com a secretària general.

Llegir més

Notícies SMEunited

Fepime Catalunya – Desembre2021

5

