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545ª SESSIÓ PLENARIA DEL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU
Juliol 2019 - Principals resultats I NT R OD U C C I Ó
Els dies 17 i 18 de juliol s’ha celebrat a Brussel·les la 545ª Sessió Plenària del Comitè
Econòmic i Social Europeu (CESE). En el marc de la plenària, s’han adoptat 18 documents,
rebutjat 1 i mantingut dos debats:
 Sobre la presentació de les prioritats de la presidència finlandesa al Consell de la UE
amb Aino-Kaisa Pekonen, Ministra d’Afers Socials i Salut. El programa posa èmfasi en la
sostenibilitat i benestar dels ciutadans, així com en l’estat de dret i els valors de la UE.
El debat es va iniciar amb el president del CESE, Luca Jahier, que va nombrar els principals
reptes de la presidència finlandesa, entre els quals hi ha el creixement del populisme,
l’aplicació de l’Agenda 2030 o el canvi climàtic. La ministra va afirmar que “Finlàndia vol tenir
un impacte en el futur de la UE, i aquest futur hauria de ser social, econòmica i ecològicament
sostenible”. També va parlar de la relació positiva entre economia i benestar o “The Economy
of Wellbeing”: el creixement econòmic millora les condicions de vida, i la integració,
seguretat, salut i benestar porten al creixement i estabilitat econòmica. Per això, la
presidència lluitarà pel canvi climàtic, pel creixement econòmic i pel diàleg amb actors
socials. –enllaç a la nota de premsa al final del document–
 Sobre els resultats del “Dies de la Societat Civil 2019” amb Conny Reuter, copresident
del Grup d’Enllaç, amb la participació d’organitzacions de la societat civil europees (CSO).
Reuter va presentar les conclusions de la darrera edició dels “Dies de la societat Civil” que
va tenir lloc a mitjans de juny i que va centrar-se en la democràcia sostenible. En la jornada
es va destacar la contribució de les CSO en la creació d’una UE enfocada cap al benestar
dels ciutadans, i es va emfatitzar en la importància de protegir la democràcia. Reuter també
va explicar la feina del Grup d’Enllaç com a fòrum de diàleg i cooperació entre el CESE
i les organitzacions de la societat civil, i va fer recomanacions dirigides a reforçar la
democràcia i a augmentar la sostenibilitat, justícia social i neutralitat climàtica,
mitjançant per exemple el Semestre de democràcia de la UE, l’aplicació del Pilar Europeu
de Drets Socials i de la creació d‘una Direcció General de Benestar a la Comissió Europea.
–enllaç a la nota de premsa al final del document–
DI CT ÀM E N S D E S T AC A T S



Documents, resolucions i Opinions votats i adoptats:

TEN/696 – Pla d’acció estratègic sobre les bateries: creació d’una cadena de valor
estratègica per a les bateries a Europa (informe)
L’opinió del CESE sobre la Comunicació de la Comissió Europea per a la creació d’una
Cadena de Valor estratègica per les bateries a Europa, seguint amb el programa “Europe on
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the move”, destaca els progressos assolits amb el Pla d’acció estratègic sobre les bateries,
que han portat al desenvolupament d’una indústria europea significativa en aquest àmbit i que
ha de permetre, a llarg termini, trencar la dependència dels estats europeus cap als asiàtics.
El risc de que grans sectors de la indústria automobilística europea traslladin la seva producció
a regions properes a les unitats de producció de cèl·lules de bateries, majoritàriament
asiàtiques, és encara real. “Parlem dels llocs de treball d'uns tretze milions de treballadors
europeus del sector” va afirmar el ponent. Hi ha clarament una sensació generalitzada
d'urgència entre els responsables polítics, els científics i les empreses que s'adonen que és
tard, fins i tot massa tard. Necessitem bateries eficaços, segures i respectuoses amb el medi
ambient. Cal reforçar el finançament i inversió per assolir el nivell tecnològic necessari,
augmentar la competitivitat i assegurar tant el proveïment de matèries primeres com la
possibilitat de reciclatge de les bateries. Aquestes poden esdevenir clau pel lideratge
econòmic de la UE, sobretot per la indústria automobilística.
INT/881 – Promoure un mercat únic favorable a l’emprenedoria i la innovació: nous
models per afrontar els reptes i les transcions socials (dictamen d’iniciativa)
Existeix la voluntat de promoure un nou model empresarial que sigui capaç d’afrontar els
reptes i transicions socials relatives a la sostenibilitat, canvis climàtics i reducció de les
desigualtats. És important que les propostes legislatives relacionades amb les empreses,
l’economia i el mercat interior respectin la biodiversitat empresarial (i reconeixent la
importància de les pimes, empreses familiars, economia social i petits agricultors i comerciants
en la difusió de l’esperit emprenedor). Les institucions europees han de donar suport al
desenvolupament de la intel·ligència artificial i a l’ús de les macro dades, i tots els canvis en
els processos productius han de tenir en compte el diàleg social, la cohesió i el respecte pels
drets dels treballadors i la qualitat de vida.
SOC/621 – “Ensenyar Europa”. Desenvolupar material per a les escoles (informe
d’iniciativa)
Seguint amb el previst per la Declaració de París del 2015 i la Recomanació del Consell de
2018, es pretén promoure l’ensenyança i l’aprenentatge sobre la Unió Europea a les escoles.
El CESE considera que hi ha una manca d’informació al sector educatiu sobre el paper
de la UE i que, per tal d’arribar a una ciutadania europea que permeti una UE forta, s’ha de
reforçar l’accessibilitat i informació entre els joves dels reptes i fites de la UE, a través de
materials i eines dinàmiques i educatives que sensibilitzin amb el paper de les institucions
europees i de la societat civil i amb la història europea.
El CESE recomana que es dugui a terme un estudi sobre la situació real en els estats
membres, i que es realitzi un inventari de materials i recursos didàctics disponibles en una
plataforma per l’ensenyament als centres escolars. A més, demana que es dissenyi un Pla
d’estudis i que es desenvolupi un conjunt d’eines bàsiques per cada escola, adaptat al context
nacional. Defensa el paper dels professors com a “arquitectes del futur” i promou l’anomenada
“alfabetització sobre la UE”.
INT/880 – La tecnologia de les cadenes de blocs (blockchain) i de registres distribuïts:
una infraestructura ideal per l’economia social (informe d’iniciativa)
El CESE dona suport a les propostes de la Comissió Europea per desenvolupar una
Associació Europea de Cadena de Blocs a partir de l’Observatori i fòrum de la cadena de
blocs de la UE. Demana que s’afavoreixi la participació de les organitzacions de la societat
civil, i considera que les organitzacions de l’economia social poden contribuir a promoure
un major coneixement de la cadena de blocs i a assegurar que aquesta aporta beneficis
tangibles per tota la població i no només per una “elit digital econòmica”. Per aquest motiu,
el CESE exigeix que la tecnologia de la cadena de blocs es desenvolupi dins del respecte de
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les normes en matèria de dades personals i ciberseguretat, així com amb presència
d’interlocutors socials i estructures de governança sòlides.
INT/882 – El rol dels consumidors a l’economia circular (informe d’iniciativa)
S’ha de dur a terme una reorientació estratègica a escala europea, nacional i local que
promogui nous models de circularitat i que situï el consumidor al centre de les polítiques
públiques, per orientar el seu comportament de consum cap a una economia circular.
L’avaluació d’aquestes mesures es farà a través dels indicadors d’impacte que es construeixin
a partir de l’ODS 12, i el càlcul social i ambiental de la petjada del producte en les diferents
cadenes de valor s’ha de fer amb indicadors fiables i verificables, sobretot els que tenen relació
amb substàncies químiques. A més, el lideratge d’Europa en els diferents models d’economia
circular ha d’anar acompanyat de la creació d’un entorn empresarial que propiciï la
internacionalització de béns i serveis.
Per promoure aquesta reorientació estratègica s’ha de fer a través de la publicitat i les
pràctiques comercials, que juguen un paper clau en les decisions de consum, i a través de la
fiscalitat i compra pública com a eina per un model de recompenses a la producció i consum
responsables.
TEN/691- El transport, l’energia i els serveis d’interès general, motors del creixement
sostenible a Europa gràcies a la revolució digital (informe d’iniciativa)
El CESE considera que la solidesa dels sistemes europeus de transport, energia i serveis
d’interès general (SIG) és vital per aconseguir un continent plenament integrat que superi els
reptes globals del creixement sostenible competitiu. Per aconseguir aquesta solidesa, el
CESE proposa diferents mecanismes: l’assoliment del mercat únic el 2025 a través del Llibre
Blanc, el desenvolupament d’un entorn normatiu que impulsi la competència i la innovació, el
lliure flux de dades, la publicació d’orientacions sobre el Reglament General de Protecció de
Dades, transició cap a la mobilitat d’emissions baixes i nul·les, o un marc perquè els sistemes
nacionals de salut digitalitzats comparteixin dades sanitàries dels ciutadans de la UE amb
finalitats d’investigació.
TEN/695 – Informe sobre l’estat de la Unió de l’Energia
L’informe sobre l’Estat de la Unió de l’Energia és l’avaluació anual que duu a terme la Comissió
per fer seguiment dels objectius de la Unió, i s’ha convertit en tradició que la Comissió demani
al CESE que opini sobre aquest informe tenint en compte la societat civil (informes anteriors:
TEN/580, TEN/626 i TEN/657). El CESE demana a la UE que adopti l’objectiu de convertir la
UE en una economia climàticament neutra al 2050 i denuncia que la Unió de l’Energia encara
no és una realitat perquè cal que la Comissió garanteixi que els EM respecten la legislació
europea sobre energia. El CESE menciona quatre de les prioritats de la Unió de l’Energia que
estan encara lluny dels seus objectius: situar els ciutadans al centre, reduir les importacions
d’energia, ser numero 1 en energies renovables i crear ocupació en el sector de l’energia neta.
Per poder arribar a aquesta transició energètica es necessita la col·laboració multinivell, entre
UE, Estats Membres, regions, ciutadans, interlocutors socials i societat civil organitzada. El
CESE defensa el desenvolupament de l’Observatori de Pobresa Energètica com a eina per
evitar que la transició exclogui ningú, i també demana que la propera Comissió Europea
atorgui a la lluita contra el canvi climàtic la màxima prioritat en el mandat 2019-2024.
ECO 458 – La fiscalitat de l’economia digitalitzada (informe d’iniciativa)
El CESE considera que la digitalització de l’economia representa una gran oportunitat i que
l’Agenda Digital de la UE és una política clau per la Unió Europea. Per això, els sistemes
tributaris han de tenir en compte els nous models de negoci i han de seguir els principis de
coherència, predicibilitat i neutralitat per tal de promoure el creixement econòmic. Per garantir
la igualtat entre les empreses i fomentar la competitivitat europea, s’ha d’acabar amb les
Rue de la Loi / Wetstraat, 227
B-1040 Brussel·les
Tel. +32 (0) 22 31 03 30
Fax +32 (0) 22 30 21 10

3

pràctiques de planificació fiscal abusiva i, a més, els canvis de normativa s’han de coordinar
a escala global. El CESE defensa la cooperació entre la Comissió, els Estats membres i la
OCDE i el G-20 per elaborar una solució internacional.
Tots els Estats membres i la Comissió han d’eliminar qualsevol imposició insuficient dels
serveis digitals, i els serveis prestats a través de plataformes que utilitzin els ciutadans
europeus haurien d’incorporar-se en el sistema d’IVA. Per això, la base imposable
consolidada comuna de l’impost sobre societats (BICCIS) es podria utilitzar per a l’atribució
dels beneficis residuals. El CESE destaca, també, la importància de la inversió en R+D.
ECO/491 – Comunicació de la Comissió Cap una presa de decisions mes eficient i
democràtica en materia de politica fiscal de la UE
El debat a propòsit de la votació per majoria qualificada en matèria fiscal és necessari, però
s’haurien d’introduir determinades condicions perquè això es pogués dur a terme. Un canvi
gradual cap a la votació per majoria qualificada ajudaria a assolir els objectius mediambientals
de manera més eficaç, i implicaria un major protagonisme al Parlament Europeu en política
fiscal. El CESE considera que la política fiscal i la lluita contra el frau fiscal ha de ser un àmbit
polític prioritari de la propera Comissió, malgrat que reconeix que la política fiscal sempre ha
estat un element clau de la sobirania dels Estats membres. Així, el CESE defensa que, abans
d’arribar a la votació per majoria qualificada en matèria fiscal, es necessita un pressupost de
la UE suficientment sòlid, una millor coordinació de la política econòmica i un treball analític
substancial que permeti avaluar la insuficiència de les mesures fiscals actuals.
ECO/492 – Cap a una economia europea més resilient i durable (informe d’iniciativa)
Aquest dictamen forma part d’un paquet de dos dictàmens d’iniciativa del CESE, juntament
amb el d’Una nova visió per assolir la Unió Econòmica i Monetària, per contribuir en l’agenda
política del PE i elaborar una estratègia per arribar a la integració econòmica, fiscal, financera,
social i política. La falta de convergència econòmica i social entre els EM constitueix una
amenaça per a la sostenibilitat política del projecte europeu, de manera que es necessita una
resiliència econòmica i del mercat del treball per fer front als reptes com són el canvi
demogràfic, la digitalització o l’assoliment d’una economia climàticament neutra.
Defensa que s’ha de reforçar l’arquitectura institucional de la UEM, mitjançant la creació
d’una capacitat pressupostària de la Zona Euro, la reforma de les normes fiscals,
l’establiment d’un actiu comú segur i la culminació de la Unió Bancària i la Unió dels
Mercats Capitals. Amb aquests mecanismes, s’hauria d’arribar a una reducció de les
desigualtats d’oportunitats, a una millor aplicació del Pilar Europeu dels Drets Socials, a
l’augment de la competitivitat econòmica europea i a una economia neutra climàticament.
Donada la interconnexió entre una economia resilient i sostenible, s’ha de vetllar per la
participació d’organitzacions representatives d’interlocutors socials i de la societat civil.
ECO/493 – Una nova visió per assolir la Unió Econòmica i Monetària (informe d’iniciativa)
En línia amb la iniciativa del dictamen anterior (ECO/492), el CESE demana que les
institucions europees i els governs nacionals duguin a terme accions ambicioses per assolir
una UE més integrada i democràtica. Per això, el CESE recomana prioritzar en els aspectes
següents: un pilar monetari i financer estable com a base pel desenvolupament
macroeconòmic, un pilar econòmic fort com a base pel benestar i el progrés social, l’aplicació
del pilar social per garantir la dimensió social, i un pilar polític com a base per la democràcia,
solidaritat i unitat.
ECO/495 – El semestre europeu i la política de cohesió – Cap a una nova estratègia
europea post 2020 (informe d’iniciativa)
Per aconseguir una Europa sostenible, competitiva, protectora i justa, es necessita una
estratègia per 2030 revitalitzada, més ambiciosa i dinàmica. El Semestre Europeu és una
manera de coordinar la política econòmica que inclou un seguiment al detall i unes restriccions
i sancions relacionades amb els resultats econòmics dels Estats membres. L’enllaç entre el
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Semestre Europeu i la política de cohesió de la UE té un gran potencial per millorar la
coordinació i governança de la política econòmica de la UE, i per això el CESE lamenta
que el nivell d’execució dels acords és molt diferent tenint en compte el desenvolupament
macroeconòmic de cada país. El CESE proposa que el sistema renovat de governança
europea basat en l’Estratègia Europa 2030 es centri més en els resultats i fixi menys prioritats,
i vetlli per una administració pública multinivell que animi a la participació. Així, el Semestre
Europeu es podrà centrar en la reducció del risc de crisis en el futur i en la creació d’un entorn
econòmic i social sostenible.
CCMI/167 – Reconciliar les polítiques climàtica i energètica: la visió de la indústria
(informe d’iniciativa)
Les indústries europees amb gran intensitat d’energia i recursos tenen una gran importància
estratègica per les cadenes de valor industrials de la UE, i per això han de tenir un paper
predominant per aconseguir la neutralitat climàtica abans de 2050. El CESE exposa una
contradicció present en la política industrial europea: aconseguir els objectius climàtics exigeix
preus més elevats, però la competitivitat exterior de les indústries amb intensitat energètica
obliga a ajustar al preu baix.
El CESE considera essencial conciliar les polítiques industrial i energètica amb la climàtica,
per així mobilitzar les inversions cap a les empreses que ajudin a la transició cap a un
model econòmic de zero emissions, a través d’inversions en R+D o en tecnologies
d’emissions baixes. El CESE recomana a la Comissió que analitzi les diverses opcions
polítiques de l’estratègia industrial a llarg termini segons l’impacte en la fugida de carboni, la
seguretat jurídica, acceptabilitat pels socis comercials i viabilitat tècnica.
NAT 763 – Promoure cadenes alimentàries curtes i alternatives dins la UE: el rol de
l’agroecologia (informe d’iniciativa)
El CESE emfatitza que les cadenes curtes de distribució i l’agroecologia són els nous
horitzons per les agricultures europees, per arribar a sistemes alimentaris sostenibles que
compleixin amb els objectius de desenvolupament sostenible. S’estan desenvolupant a
Europa sistemes que apropen consumidors i productors, com les CSA (Agricultura amb Suport
de la Comunitat), que permeten que les petites empreses augmentin el valor afegit i rendibilitat
de les explotacions i que generen ocupació i dinamisme local. Pels consumidors, a més,
representen una font de productes frescos i de bona qualitat.
Aquest tipus de producció en cadena curta no és adequat per totes les explotacions agrícoles
(no satisfà la necessitat d’aliments no produïts localment), de manera que el CESE considera
que l’agroecologia s’ha de desplegar a escala de la UE i a escala local i regional. S’ha
de fer a través de mesures com: facilitar finançament per la instal·lació dels equips necessaris,
adaptar la legislació alimentària als petits productors, afavorir les xarxes d’intercanvi entre
agricultors i orientar la investigació cap a les necessitats dels productors en cadenes curtes
de distribució.
SOC/620 – El nou rol dels Serveis Públics d’Ocupació (SPO) en el context de la posada
en funcionament del Pilar Europeu de Drets Socials
El CESE veu la Xarxa Europea de Serveis Públics d’Ocupació (SPO) com a eina per
modernitzar i reforçar els serveis públics d’ocupació, i demana que hi hagi una major
cooperació entre els SPO i els proveïdors de serveis de l’àmbit social i laboral per fer front als
diferents obstacles que han de fer front els sol·licitants d’ocupació quan intenten accedir al
mercat laboral. Per modernitzar el SPO cal coordinació entre autoritats en l’àmbit nacional
i regional i també d’interlocutors socials, per així corregir els desajusts del mercat
laboral. El CESE demana reforçar l’assistència als desocupats en la cerca de feina, un major
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finançament pels EM en matèria de drets socials i també supervisar i avaluar els serveis de la
SPO per garantir una prestació de serveis equitativa.
NAT/773 – La professió d’agricultor davant del repte de la rendibilitat (informe d’iniciativa)
Malgrat la seva baixa rendibilitat, el sector agrari de la UE desenvolupa un paper important
com a motor de les economies rurals i com a productor d’aliments de qualitat, a més de ser
una de les principals fonts d’ocupació. Per això, la UE necessita una cadena alimentària justa,
transparent, equitativa i beneficiosa per agricultors i consumidors. Això ho ha de fer a través
de la creació de cadenes de valor, de l’augment de la competitivitat amb noves tecnologies i
de l’educació i desenvolupament de competències per dotar els agricultors europeus d’eines
per millorar les explotacions agrícoles.
INT/884 – Avaluació de la directiva de crèdit al consum ( Document Informatiu) Document
no disponible al web al moment de tancar la nota. S’adjunta en annex)

L’Informe respon a la petició de la CE de que la societat civil contribueixi a fer l’avaluació de
la Directiva sobre el crèdit al Consum (CCD). El CESE la consultat Organitzacions de Societat
Civil dels estats membres. Les conclusions del CESE apunten que la directiva ha estat,
generalment, ben transposada però la seva aplicació és insuficient; també recull que la
informació precontractual que s’ofereix als clients és poc clara, que la CCD no assegura un
mercat únic pel crèdit als consumidors i que els Estats membres no promouen prou l’educació
financera. Per aquests motius, el CESE recomana una eventual reforma de la directiva que
incorpori mesures adreçades a millorar la claredat i transparència dels serveis, reforçar els
programes de sensibilització als consumidors i harmonitzar tot el sistema de crèdits.
CCMI/168 – Facilitar la innovació progressiva en les zones de forta producció
manufacturera Document no disponible al web al moment de tancar la nota. Adjunt en annex)
A l’Eurozona, l’Índex de Gestors de Compres (PMI) mesura l’activitat del sector manufacturer,
i es destaca que la majoria de les noves marques de la UE-28 han nascut en indústries no
TIC, i, molts cops, l’èxit i competitivitat d’aquestes firmes depèn de la capacitat d’inventar i
comercialitzar tecnologia innovadora. L’informe defensa que s’ha de dur a terme un
enfocament integral i sostenible per fer augmentar el nivell d’innovació i competitivitat alhora
que es lluita contra el canvi climàtic. Per millorar l’impacte innovador de la UE és necessària
una estratègia de recerca i una clara definició de la direcció i les prioritats: ha de ser una
recerca no només centrada en els clients i competidors sinó també enfocada cap al mercat i
els recursos humans de les empreses, per augmentar la motivació i la formació.


Documents votats i no adoptats

INT 818 – Directiva “serveis” en el sector de la transformació de la carn (informe)
Es tracta d’una anàlisi d’impacte encara no adoptat, i que es presentarà novament en sessió
plenària al setembre. M. Peter Schmidt, informa sobre les repercussions de la Directiva de
serveis en el sector de la transformació de la carn. La directiva de serveis del Mercat Intern va
ser dissenyada per promoure la competitivitat, creixement i treball dins del marc de l’Estratègia
de Lisboa. Ha generat un fort debat sobre la llibertat de producció de serveis; i els efectes de
la directiva en els mercats nacionals, les condicions socials i la protecció dels consumidors
encara són un efecte que genera controvèrsies.
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D O CUM E N T AC I Ó D ’ I N T E R È S

Ordre del dia de la sessió plenària del CESE (17 i 18 de juliol)
Nota de premsa a propòsit del debat sobre la presidència de Finlàndia al Consell de la
UE
Nota de premsa a propòsit del debat sobre “Dies de la Societat Civil 2019”
INT/884 Document informatiu sobre la Directiva relativa als contractes de crèdit al
consum
(avaluació).
Secció
de
Mercat
Únic,
Producció
i
Consum
del CESE. Adjunt en annex
CCMI168 Document informatiu Afavorir la innovació progressiva en les zones de forta
producció manufacturera. Comissió Consultiva Transformacions Industrials del CESE.
Adjunt en annex

L ’ AG E ND A D E L C E S E

 Propera sessió plenària: 25 i 26 de setembre de 2019
 Premi Europeu de la Societat Civil (convocatòria per a la presentació de candidatures
oberta fins el 6/09/2019 a les 10.00 a.m CEST) ¡


Properes activitats publiques del CESE

Audició Publica Shaping the EU agenda for disability rights 2020-2030 – Letonia, 23/07/2019
Audició Pública The new European rules on retail – Brussel·les, 26/09/2019
Audició Pública The new European rules on retail – Brussel·les, 26/09/2019
Sessió European Bioeconomy. Regions Cities and Civil Society (save the date. Programa encara
no disponible ) - Brussel·les, 16/10/2019

c esteve (estudiant en pràctiques) / IBF
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