Flaix Europa
Actualitat Europea
✓
Malgrat les reiterades crides de la Comissió Europea al govern liderat
per Boris Johnson perquè revisés la seva postura pel que fa als protocols aplicats
en la circulació de mercaderies entre Regne Unit i Irlanda i Irlanda del Nord,
Regne Unit no ha reconsiderat les seves actuacions i la Comissió ha hagut
d'iniciar un procediment d'infracció.

✓
En un dictamen adoptat en la sessió plenària de maig, el Comitè
Econòmic i Social Europeu va demanar a la Comissió Europea que dugui a terme
avaluacions d'impacte més específiques de les seves propostes sobre noves
fonts de finançament del pressupost de la UE per pagar el deute de
NextGenerationEU.
✓
La reunió del Comitè d'Afers Socials de SMEunited, presidida per la
vicepresidenta de Polítiques d'SMEunited, María Helena de Felipe, va
assenyalar com a prioritat per a la patronal europea de les pimes reforçar el
diàleg social en l’àmbit europeu i en els Estats membre.
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Comissió Europea

La Comissió emet la seva opinió sobre la concessió de l'estatus de candidat a
membre de la Unió Europea d'Ucraïna, Geòrgia i República de Moldàvia
El 17 de juny la Comissió Europea va presentar els seus Dictàmens sobre la sol·licitud d'adhesió a la UE d'Ucraïna,
Geòrgia i la República de Moldàvia. Els dictàmens es basen en l'avaluació de la Comissió dels tres conjunts de criteris
establerts per a unir-se a la UE acordats pel Consell Europeu: criteris polítics, criteris econòmics i la capacitat del país
per a assumir les obligacions de la pertinença a la UE (patrimoni de la UE).
La Comissió ha destacat en els tres dictàmens els progressos d'aquests països per aconseguir l'estabilitat de les seves
Institucions en la garantia de la democràcia, l'estat de dret, els drets humans i el respecte i la protecció de les minories.
Pel que fa a Ucraïna i la República de Moldàvia, la Comissió recomana atorgar l'estatus de candidats a convertir-se en
membres de la Unió Europea, en l'enteniment que estan adoptant mesures en una sèrie d'àrees per poder pertànyer
a la Unió. Respecte a Geòrgia, la Comissió ha condicionat l'atorgament de l'estatus de candidat, al fet que s'abordin
una sèrie de matèries que en l'àmbit de la Unió es consideren prioritàries.
A la llum dels dictàmens, les sol·licituds d'adhesió a la UE es debatran en el pròxim Consell Europeu dels dies 23 i 24
de juny, on els Estats membre hauran de decidir per unanimitat els pròxims passos a seguir per poder formar part de
la UE.

Llegir més

La Comissió inicia un procediment d'infracció contra el Regne Unit per vulnerar el
Dret internacional
El 15 de juny la Comissió ha iniciat un procediment d'infracció contra el Regne Unit a causa del reiterat incompliment
del Protocol sobre Irlanda i Irlanda del Nord respecte al dret internacional. Malgrat les reiterades crides de la Comissió
Europea al govern liderat per Boris Johnson perquè revisés la seva postura pel que fa als protocols aplicats en la
circulació de mercaderies entre Regne Unit i Irlanda i Irlanda del Nord, Regne Unit no ha reconsiderat les seves
actuacions i la Comissió ha hagut d'iniciar un procediment d'infracció.
La Comissió també ha brindat més detalls sobre les possibles solucions presentades l'octubre de 2021 per facilitar la
circulació de mercaderies entre Gran Bretanya i Irlanda del Nord i ha demanat als negociadors britànics que s'impliquin
de bona fe i estudiïn les solucions presentades per a poder crear, conjuntament, la seguretat jurídica que mereixen les
persones i les empreses d'Irlanda del Nord.
La Comissió ha iniciat tres procediments d'infracció, el primer a través de l'emissió d'un dictamen motivat, que
constitueix la segona fase del procediment obert a mitjan mes de març de 2021, donat que el Regne Unit no ha aplicat
correctament el Protocol, pel que fa als requisits de certificació per a la circulació de productes agroalimentaris.
En segon lloc, s'han incoat dos nous procediments d'infracció contra el Regne Unit per no realitzar els controls
necessaris i no dotar de personal ni la infraestructura adequada en els llocs de control fronterers d'Irlanda del Nord i
per no haver facilitat a la UE determinades dades estadístiques sobre el comerç d'Irlanda del Nord.
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Comissió Europea

Eurobaròmetre: Els europeus considerant que la defensa i l'autonomia energètica
són prioritats clau per a 2022
Els resultats de l'Eurobaròmetre publicat el 15 de juny mostren que els ciutadans europeus secunden massivament
una política comuna de seguretat i defensa i esperen que la UE elimini gradualment la seva dependència de les fonts
d'energia russes. L'enquesta també confirma l'ampli suport a la resposta de la UE a l'agressió russa contra Ucraïna.
Pel que respecta a la resposta de la UE a la invasió russa d'Ucraïna l'enquesta confirma que la majoria dels europeus
(59%) estan satisfets amb les mesures adoptades per la UE i amb la reacció del seu propi Govern (57%). Les accions
humanitàries són les més secundades (93%), seguides de l'acolliment a la UE dels ucraïnesos que fugen de la guerra
(91%). El 80% dona suport a les sancions econòmiques imposades al Govern, les empreses i particulars russos i el 70%,
el finançament del subministrament i el lliurament d'equip militar a Ucraïna.
L'Eurobaròmetre també mostra que el 87% dels enquestats creu que la UE hauria de reduir la seva dependència de les
fonts d'energia russes com més aviat millor i el 80% considera que el desenvolupament de la política energètica pot
contribuir a defensar els interessos estratègics de la UE; seguint en aquesta línia, el 87% de les persones enquestades,
considera que augmentar l'eficiència energètica ens farà menys dependent de productors d'energia de fora de la UE.

Llegir més

Comitè Econòmic i
Social Europeu

Newsletter June 2022
El CESE avalua la "tercera via" d'Europa cap a la digitalització
El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) va acollir el 15 de juny en la seva sessió plenària un debat sobre drets i
principis digitals amb el professor Andrea Renda, Sènior Research Fellow i responsable de Global Governance,
Regulation, Innovation and the Digital Economy en el Centre for European Estudis de Polítiques (CEPS). El debat va
estar relacionat amb l'adopció dels dictàmens del CESE sobre el projecte de Declaració Europea sobre els Drets i
Principis Digitals i la Llei de Dades.
El professor Renda va afirmar que el sistema europeu que s'està creant per a l'ús de les dades constitueix una
alternativa tant al sistema estatunidenc, dominat per corporacions privades gegants, com al sistema xinès controlat
per l'Estat.
El professor Renda va explicar que aquest model de "tercera via" es basava en idees com els serveis digitals centrats
en l'usuari, un entorn digital inclusiu que requereix habilitats, empoderament i accés a la connectivitat, llibertat
d'elecció, pluralisme, participació i prevenció de la manipulació de dades per part de les persones usuàries.
La presidenta del CESE, Christa Schweng, va destacar que "la nostra principal prioritat és promoure i defensar els valors
de la UE en l'espai digital. Hem de veure els drets i principis digitals com una oportunitat per a Europa i per a les
empreses de totes les grandàries".
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Les noves fonts de finançament del pressupost de la UE han de ser estables, justes
i favorables a les empreses
En un dictamen adoptat en la seva sessió plenària de maig, el CESE va demanar a la Comissió Europea que dugui a
terme avaluacions d'impacte més específiques de les seves propostes sobre noves fonts de finançament del pressupost
de la UE per pagar el deute de NextGenerationEU. En línies generals, el CESE està d'acord amb la proposta realitzada
per la Comissió, no obstant això, considera que aquests ingressos han de ser estables i justos, i no poden suposar una
càrrega per a les llars o empreses.
Actualment, el pressupost de la UE es finança a través dels drets de duana, l'impost sobre el valor afegit (IVA), les
contribucions dels Estats membre basades en la renda nacional bruta (RNB), els pagaments vinculats als residus
d'envasos de plàstic no reciclats i les multes. En el futur, la Comissió preveu tres noves categories de fonts d'ingressos
relacionades amb un Mecanisme d'Ajust Fronterer de Carboni (CBAM) proposat, un Sistema de Comerç d'Emissions
(MTS) de la UE revisat i la tributació planificada de les empreses multinacionals vinculades a un recent acord històric
de l'Organització per a Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE).
El ponent del dictamen del CESE, Philip Von Brockdorff va destacar que el disseny dels nous recursos propis no hauria
de posar en perill els pressupostos d'altres programes i instruments de la UE i ha d'evitar l'augment de les contribucions
de recursos basades en la RNB. Va afegir també els nous recursos, han d'estar basats en l'assoliment de l'equitat i la
justícia, l'eficiència, la transparència, la simplicitat i l'estabilitat amb un enfocament en el manteniment de la
competitivitat.

Llegir més

Unió Europea de l’Artesana i de la
Petita i Mitjana empresa

Les pimes han de passar a una economia més verda i més digital sense perdre la
seva competitivitat i estabilitat
En una reunió del Grup d’Empresaris del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), l'Organització per a la Cooperació i
el Desenvolupament Econòmics (OCDE) i SMEunited, el president de la patronal de la Pime europea, va destacar que
les pimes han de passar a una economia més verda i més digital sense perdre la seva competitivitat i sense posar en
perill el benestar i l'estabilitat social.
Per permetre que les pimes exerceixin plenament el seu paper, el president de l'SMEunited va instar a la UE i als
governs nacionals a crear un subministrament energètic de la UE més diversificat, segur i menys dependent; invertir i
desenvolupar les habilitats necessàries, la infraestructura i les mesures de suport que necessiten les PIME; crear un
entorn que estimuli la inversió privada i que promogui la col·laboració publicoprivada i impulsar la recerca i la innovació
per desenvolupar i comercialitzar les tecnologies clau per a la doble transició.
A la reunió també es va fer èmfasi en el fet que les micro i petites empreses estan cada vegada més preocupades per
l'augment de les càrregues administratives. Es va demanar aplicar el principi de "pensar primer en petit" i actuar en
conseqüència, per disminuir la burocràcia i crear un entorn regulador simple i predictible per a les PIME.
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El diàleg social i la migració legal són altes prioritats per a les pimes europees
La reunió del Comitè d'Afers Socials de SMEunited del 13 de juny, presidida per la vicepresidenta de Polítiques
d'SMEunited, María Helena de Felipe, es va dedicar a intercanviar punts de vista i posicions sobre dues pròximes
iniciatives sobre diàleg social i expedients de migració econòmica legal abans del Comitè de Diàleg Social (COSUDE).
Respecte a la futura Comunicació sobre el diàleg social, els membres de SMEunited insisteixen en tres prioritats: un
marc de suport adaptat per als acords dels interlocutors socials en l'àmbit europeu, més suport per a la plena
implementació dels Acords marc Autonòmics Europeus i una millor promoció del diàleg social a tots els nivells.
Quant a la pròxima Recomanació del Consell sobre el diàleg social nacional, les prioritats de SMEunited són: donar
més espai perquè els interlocutors socials nacionals puguin negociar convenis col·lectius, participació plena i efectiva
en el Semestre Europeu i la implementació dels Plans Nacionals de Recuperació i Resiliència, i suport per al
desenvolupament de capacitats dels interlocutors socials en els Estats membre on existeix una necessitat urgent.
Respecte a la migració econòmica legal, SMEunited la considera part de la solució a l'escassetat estructural de mà
d'obra i habilitats que enfronten les artesanies i les pimes a Europa. SMEunited també destaca positivament els
esforços continus de la CE per desenvolupar una iniciativa pilot amb l'objectiu d'integrar als refugiats ucraïnesos en el
mercat laboral europeu i les intencions d'atraure emprenedors innovadors d'altres països .

Llegir més

Els Estats membre haurien de facilitar l'accés a la protecció social als treballadors
per compte propi
La directora d'Afers Socials de SMEunited, Liliane Volozinskis, va participar en un esdeveniment en línia d'alt nivell
sobre la millora de l'accés a la protecció social per als autònoms a la UE, organitzat per la Comissió Europea i va afirmar
que tots els Estats membre han de garantir l'accés efectiu a la protecció social bàsica a un cost raonable per als
autònoms.
Volozinskis va defensar que és important que els treballadors per compte propi mantinguin la suficient flexibilitat i
autonomia per desenvolupar les seves activitats. En un període de transició com l'actual, abordar les bretxes existents
és un tema complex però essencial per continuar donant suport a l'esperit empresarial a Europa. Els autònoms
s'arrisquen. La seva llibertat d'elecció ha de basar-se en una informació clara i transparent va afirmar la Sra. Volozinskis.
A la trobada també es va destacar que l'accés i les cotitzacions a l'assegurança de desocupació per a autònoms s'estan
convertint en un dels temes principals en diversos Estats membre després de la crisi de la COVID-19. SMEunited
defensa que aquests debats nacionals han d'involucrar als interlocutors socials i els representants dels treballadors
per compte propi per aconseguir els resultats més adequats i efectius.

Llegir més
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