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Consell del Treball Econòmic i Social de Catalunya

550ª SESSIÓ PLENARIA DEL COMITÈ ECONÒMIC
EUROPEU, Febrer 2020 - Principals resultats -
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SOCIAL

I NT R OD U C C I Ó
Els dies 19 i 20 de febrer s’ha celebrat a Brussel·les la 550ª Sessió Plenària del Comitè
Econòmic i Social Europeu (CESE).
Durant la plenària es van votar 2 dictàmens i es van mantenir els següents debats: Debat
sobre el Futur del treball i el Pilar Europeu de Drets Socials amb Guy Ryder, Director
General de la Organització Internacional del Treball (OIT) ; Debat sobre el programa de
treball de la CE 2020 i les prioritat polítiques pluriennals 2019-2024 amb el
vicepresident de la Comissió Europea per a les relacions interinstitucionals, Maroš Šefčovič
i Debat sobre com el CESE pot donar una resposta efectiva a les crisis internacionals,
amb Dilyana Slavova, presidenta de la Secció de Relacions Exteriors del CESE. També es
va presentar la Iniciativa Ciutadana Europea Eat ORIGINal amb Paolo Di Stefano, cap
de l’Oficina de Coldiretti a la UE, la principal organització de pagesos italiana.
Debat sobre el futur del treball i el Pilar Europeu de Drets Socials . Guy Ryder, director
general de l’OIT va presentar la Declaració del centenari per al futur del treball adoptada
en la Conferència Internacional del Treball 2019 (reunió del centenari). Ryder va remarcar
que l’OIT dóna prioritat a donar forma al futur del treball d’acord amb els valors de la UE
encara que l’actualitat vingui marcada per la incertesa i per una certa desil·lusió en la
política i en els responsables polítics. Un dels objectius a assolir és que les polítiques es
centrin en les persones, i no exclusivament en el treball, el que permetrà donar forma al
futur laboral centrat en la seguretat econòmica, la igualtat d’oportunitats i la justícia social.
La Declaració es basa en quatre pilars d’actuació; 1) Un aprenentatge continuat al llarg de
la vida, 2) La igualtat de gènere, 3) Assegurar i invertir en treball digne i sostenible, 4) Un
accés universal a la protecció social, de la que no gaudeixen el 75% dels treballadors a
nivell mundial. Ryder va posar èmfasi en la necessitat de crear un marc de la UE de salaris
i ingressos mínims i en la negociació col·lectiva, on el CESE podria aportar una valuosa
contribució. També va recordar que des de l’OTI s’està treballant per a que la transició cap
a la neutralitat del carboni pel 2050 sigui justa, creïble i inclusiva per a tots els sectors de
la societat. El president del CESE va concloure anunciant que la cooperació entre les dues
organitzacions és molt positiva i beneficiosa per ambdues parts.
Presentació del Programa de treball de la Comissió Europea 2020 i de les prioritats
polítiques pluriennals 2019 – 2024. El CESE dona suport al Programa de treball de la
Comissió per a 2020 presentat per Maroš Šefčovič, vicepresident de la Comissió Europea
per a les relacions interinstitucionals. Šefčovič va recordar que les principals prioritats es
centren en les transicions digitals i climàtiques, en els reptes derivats del canvi demogràfic
i en la necessitat de garantir que les empreses i la indústria puguin continuar innovant i
competint en un entorn global més difícil. El CESE es va mostrar positiu respecte al primer
Programa de Treball de la Comissió que dirigeix la transició cap a una Europa més justa,
neutra climàticament i digital i va manifestar confiança plena en el Pacte Verd Europeu com
a motor clau del canvi i destaca la seva disposició a establir un diàleg permanent sobre
desenvolupament sostenible, reivindicant així la importància del treball de la societat civil.
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Recordem que la contribució del CESE al Programa de treball de la CE 2020 es va adoptar
l’Octubre de 2019.
Debat sobre com el CESE pot donar una resposta efectiva a les crisis internacionals
En aquest debat els membres van intercanviar opinions. La presidenta de la Secció de
Relacions Exteriors del CESE, Dilyana Slavova, va apuntar la capacitat limitada del CESE
per donar respostes efectives en aquesta àmbit.
Presentació de la iniciativa ciutadana europea “Eat ORIGINal”. El CESE va acollir la
presentació de la iniciativa ciutadana europea (ICE) Eat ORIGINal que demana que
s’imposi com a obligatòria la denominació d’origen de tots els productes alimentaris per
prevenir el frau i garantir el dret dels consumidors a la informació. La iniciativa ha recollit,
en un any, més d’1,1 milions de signatures de 28 estats membres. La presentació va anar
a càrrec de Paolo di Stefano, Cap de la oficina de Coldiretti a Brussel·les. D’acord amb el
procediment vigent, properament aquesta ICE serà oficialment presentada a la Comissió
Europea.

DI CT ÀM E N S D E S T AC A T S



Documents, Resolucions i Opinions votats i adoptats

ECO/502 Estratègia anual de creixement sostenible 2020. El CESE acull favorablement
l’enfocament de l’Estratègia anual de creixement per 2020 i recolza cada una de les
orientacions estratègiques proposades a favor del creixement per donar forma al Semestre
Europeu 2020. També coincideix amb l’anàlisi dels problemes detectats per assolir cada
un dels objectius i es mostra satisfet pel canvi anunciat de deixar de programar a mig i curt
termini i privilegiar les estratègies a llarg termini. En particular considera que l’objectiu de
sostenibilitat ambiental és una referència absoluta a tenir present per assolir els objectius
2030 i arribar a la neutralitat climàtica al 2050. Demana a la CE que integri en la seva visió
estratègica la necessitat de crear xarxes d’infraestructures intel·ligents i interoperatives
indispensables per realitzar i desenvolupar un mercat únic europeu cohesionat. Espera
que la CE faci un seguiment eficaç i proactiu dels resultats que han d’assolir els diferents
EM segons els plans d’energia i clima acordats i que s’impulsin activitats de suport si
s’escau. El CESE es mostra preocupat per que a falta de nous mecanismes de
governança capaços d’associar de manera proactiva a ciutadans i empreses, agents
públics i privats a nivell tant regional com local que pugui donar veu a peticions i
problemes concrets sobre el terreny i evitar així que la visió estratègica proposada pugui
trobar dificultats i resistència. A mode de conclusió, el CESE advoca per crear noves
estructures de govern, a diferents nivells que permetin garantir la participació de l’economia
local i la societat civil en el disseny i l’ampliació de mesures justes i adaptades a les
circumstancies.
ECO/503 Política econòmica de la zona Euro (2020). El CESE observa amb preocupació
l’alentiment econòmic de la zona Euro i la fi gradual del descens de l’atur. Es mostra
convençut de que les reformes estructurals i les inversions que requereix el Pacte Verd
Europeu podrien contribuir en gran mesura a millorar la prosperitat econòmica de la zona
Euro i de la UE en el seu conjunt. Li preocupa el finançament insuficient proposat per al
Fons i el Mecanisme per a una Transició Justa. A la vegada subratlla la necessitat de seguir
aplicant en el pròxim període una política fiscal de prudent agressivitat de cara a la
desacceleració econòmica prevista que garanteixi, al mateix temps, una interacció
equilibrada entre la política econòmica i els pilars en els que es basa la UEM. Considera
que l’adopció de la “Regla d’Or” en la inversió pública contribuiria a assolir aquests
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objectius. Recomana adaptar el sistema fiscal a les necessitats medi ambientals futures.
En un context de proliferació de nous tipus de plataformes financeres, assenyala la
necessitat de trobar l’adequat equilibri entre la innovació financera i l’establiment de normes
de supervisió i regulació dels mercats financers. Finalment el Comitè destaca la gran
importància de garantir l’estabilitat dels mercats financers i alerta una vegada més de la
necessitat d’aplicar el elements clau encara pendents per a la culminar la Unió financera.
D O CUM E N T AC I Ó D ’ I N T E R È S

 Ordre del dia de la sessió plenària de 19 i 20 de febrer 2020
 Nota de premsa a propòsit del debat sobre el futur del treball i el Pilar Europeu de
Drets Socials amb Guy Ryder, director general de l'OIT
 Nota de premsa a propòsit de la presentació del Programa de treball de la CE i les
prioritats polítiques plurianuals pel període 2019-2024 amb Maroš Šefčovič
L ’ AG E ND A D E L C E S E

Propera Sessió plenària
 18 i 19 de març de 2020
Properes activitats públiques del CESE a Brussel·les
 Debat Coordinated services for an active and healthy aging – 24/02/2020
 En motiu del Dia de la Iniciativa Ciutadana Europea ECI Day 2020: Today and Beyond
- 25/02/2020
 Conferència Shaping the EU Agenda for disability rights 2020-2030 – 26/02/2020
 Conferència Climate refugees – 11/03/2020
 Conferència The role of volunteering in the implementation of the UN SDG – 12/03/2020
 Conferència Refocusing the European Semester – how to face the econòmic, social and
enviromental challenges in an inclusive manner – 19/03/2020
 Audició pública “Your Europe, your say!” - 19 i 20/03/2020.
 Audició pública Towards an EU strategy for Roma Inclusion post-2020 – 23/03/2020
 Conferència Towards a new European company model for the 21st century – 25/03/2020
 Conferència Civil Society Days 2020 – 22 i 23/04/2020
 Debat AI Europe – Stakeholder summit 2020 – 24/04/2020
 European Migratiom Forum – 6th Meeting – 02 i 03/06/2020
JXC/ibf
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