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Introducció

Croàcia, membre de la Unió́ des de l’u de juliol de l’any 2013, presidirà̀, durant el primer semestre de 2020,
el Consell de la Unió́ Europea per primera vegada en la seva història. Finalitza la tríada de presidències que
es va iniciar amb Romania i va seguir amb Finlàndia.
Croàcia s’ha marcat com a objectiu reforçar la construcció d’un entorn de cooperació i acord entre els Estats
membres, dotant la UE d’un esperit de consens i respecte mutu en una època de reptes, com el
desenvolupament econòmic desigual, el canvi climàtic, l’increment de la migració, la difusió de la
desinformació i el creixent populisme. Els ciutadans esperen respostes i solucions a aquests reptes i Croàcia
considera que la única resposta possible és la d’una Europa més forta, i en aquest sentit prioritzaran el diàleg
amb, entre altres, la Conferència sobre el Futur d’Europa.
Així mateix, és prioritari per a la Presidència croata tenir en consideració els acords arribats per les
institucions europees i el programa de treball de la nova Comissió Europea per al 2020.
Consideren també prioritari per a aconseguir els objectius proposats un Marc Financer Plurianual 2021-2027
ambiciós, equilibrat i sostenible, i per tant, treballaran per a arribar a un acord comprensiu per tal de poder
implementar a temps totes les polítiques i programes de la Unió, i així contribuir a la construcció d’una
Europa més forta que mai en un món de reptes en constant canvi.
Seguint amb la feina de l’anterior Presidència, seguirà integrant les prioritats de l’Agenda Estratègica 20192024 dins la feina del Consell.
Les prioritats de la Presidència Croata es presenten sota el lema “Una Europa forta dins un món de reptes”
forjat sobre quatre pilars: Una Europa que desenvolupa; Una Europa que connecta; Una Europa que
protegeix; i una Europa que influència.
A continuació, s’exposen les prioritats de la Presidència croata distribuïdes segons la configuració del Consell
de la UE.
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1) Afers Generals (GAH)
a) Marc Financer Plurianual
La Presidència de Croàcia té com a objectiu assolir un acord ambiciós, equilibrat i sostenible sobre el nou
Marc Financer Plurianual per tal de finançar les prioritats de la UE durant el període 2021-2027. En aquest
sentit, la Presidència aprofitarà les contribucions de les presidències anteriors i cooperarà amb el President
del Consell d’Europa. La Presidència croata s’esforçarà per trobar l’equilibri entre finançar polítiques
recollides als tractats i arribar a un acord de finançar polítiques destinades a nous reptes.
La Presidència de Croàcia es guiarà pel principi de planificació a llarg termini, que ha de tenir en compte la
disciplina pressupostària, millorar la implementació i l’estabilitat de la inversió i assegurar les prioritats de
finançament de la UE, a més de començar amb la implementació de nous programes a partir de gener de
2021. A més, dirigirà els seus objectius cap a adoptar mesures legislatives emparades per el Marc Financer
Plurianual, que contribuiran al desenvolupament de la Unió Europea i els seus Estats membres en totes les
àrees, millorat la qualitat de vida i els interessos dels ciutadans europeus.

b) Política de Cohesió
La política de cohesió és fonamental per reduir diferències econòmiques, socials i territorials, i per enfortir la
competitivitat de la UE i totes les seves regions. La Presidència croata contribuirà a la finalització de les
negociacions sobre el paquet legislatiu de la política de cohesió 2021-2027, així com enfortir la visibilitat i el
valor afegit de la política de cohesió mitjançant l’organització d’esdeveniments formals i informals.
Per tal de reduir les disparitats entre els Estats membres, Croàcia treballarà per tal de millorar la
convergència i connectivitat a través de la iniciativa Tres Mars.

c) Ampliació de la Unió Europea
Una política d’ampliació basada en els principis de mèrit propi i condicionalitat justa fomenta els processos
de reforma i garanteix la prosperitat i estabilitat del sud d’Europa i Europa de l’est. Croàcia treballarà per
aconseguir les decisions polítiques sobre la perspectiva Europea en quant als potencials candidats a formar
part de la UE, així com el compliment dels criteris d’adhesió establerts.
La Presidència croata es centrarà en aconseguir una progressió en els processos d’adhesió i en la
implementació d’acords d’estabilització i associació. Albània i Macedònia són països candidats i Croàcia
treballarà en l’obertura de les seves negociacions d’adhesió. Així mateix, es treballarà en la possibilitat de
que Bòsnia i Hercegovina assoleixin la condició de candidat.
Es fomentarà el compliment de totes les mesures necessàries per continuar el progrés d’adhesió de Sèrbia i
Montenegro. Kosovo i Turquia són també potencial candidats, i aquest darrer un soci clau per a la UE en
molts àmbits. La Presidència treballarà en l’establiment d’un instrument d’assistència de pre-adhesió en línia
amb les prioritats de la UE.
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d) Semestre Europeu
El Semestre Europeu arriba al seu desè cicle durant la Presidència croata. Croàcia s’esforçarà per donar
continuïtat i fluïdesa a la implementació del semestre europeu, recolzant un diàleg intens entre les
institucions de la UE i els Estats membres sobre les seves polítiques econòmiques, fiscals i socials per tal de
promoure la inclusió dels actors rellevants i per reforçar determinades mesures a nivell nacional.

e) Europa com a comunitat de valors
La Presidència croata es dedicarà a reforçar els valors i principis fonamentals de la UE, per millorar la seva
resiliència davant reptes interns i externs, augmentar la confiança dels ciutadans i la credibilitat de les seves
polítiques. Es donarà suport a les polítiques que promoguin i protegeixin els drets humans i llibertats
fonamentals, en particular les que vagin en contra de discursos d’odi, discriminació, xenofòbia i racisme, i
s’esforçaran per garantir la igualtat entre homes i dones i la protecció dels grups socials més vulnerables. Per
tal de protegir els valors i estàndards democràtics, es prestarà especial atenció a la lluita contra la difusió de
fake news i la desinformació a plataformes digitals.
La Presidència continuarà promovent l’Estat de dret com a valor fonamental de la UE.

f) Una Europa més unida als seus ciutadans
La Presidència promourà una administració pública Europea eficient, responsable i digitalitzada, que sigui
capaç de proporcionar una atenció de adequada i de qualitat als reptes als que s’enfronta la UE, aplicant els
principis d’excel·lència, igualtat i representació geogràfica equilibrada.

g) Conferència sobre el Futur d’Europa
Com a part dels esforços d’apropar la Unió als ciutadans, Croàcia participarà a la Conferència sobre el Futur
d’Europa juntament amb altres institucions i Estats membres. La Presidència treballarà per unir les posicions
del Consell en temes com el contingut, abast i funcionament de la Conferència, i col·laborarà amb el
Parlament Europeu i la Comissió per assegurar l’equilibri institucional.
La Presidència croata es guiarà pels objectius marcats a l’Agenda Estratègica de la UE per al període 20192024 i pel resultat de les consultes i diàlegs mantinguts als propis ciutadans. Per això, serà important
assegurar un debat amb diferents agents interessats per debatre les qüestions estratègiques sobre les
futures polítiques de la UE, centrades en millorar la qualitat de vida dels ciutadans, l’eficiència de les
institucions i els processos democràtics a nivell europeu.

h) Relacions amb Suïssa
La Presidència croata treballarà per trobar una solució que contribueixi a la signatura d’un acord marc
institucional entre al Unió Europea i Suïssa.
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i) Relacions amb el Regne Unit
Croàcia continuarà amb les tasques sobre la retirada del Regne Unit de la UE en virtut de l’article 50 del
TFUE. La Presidència defensarà una retirada ordenada basada en l’Acord de Retirada amb l’objectiu de
garantir la seguretat jurídica dels ciutadans i la comunitat empresarial de les dues parts. La Presidència es
dedicarà a tancar les negociacions sobre la futura relació entre el Regne Unit i la UE, basats en la
col·laboració en àrees d’interès comú, en línea amb la Declaració Política signada i les directrius del Consell
Europeu.

2) Afers Exteriors (FAC)
A l’actualitat, cap Estat membre de la UE pot fer front als diferents reptes mundials per sí mateixos. Tot i així,
actuant de manera conjunta, tenen més oportunitats de protegir i promoure els seus interessos i valors. Per
tal de contribuir a l’estabilitat i seguretat en el entorn de la UE, s’haurien de desenvolupar sistemàticament
capacitats i instruments per a d’acció comú, com l’enfortiment de la cooperació europea en matèria de
seguretat i defensa. En aquest procés, és important enfortir la política internacional de desenvolupament
amb l’objectiu del desenvolupament sostenible i l’eradicació de la pobresa.
Els temes centrals de la Presidència de Croàcia inclouen la promoció de valors i interessos europeus; la
projecció de la pau i la seguretat i l’enfortiment del multilateralisme. La Presidència apostarà per aprofundir
en la cooperació europea en matèria de seguretat i defensa mitjançant un enfocament estratègic de la UE
desenvolupament les capacitats de defensa europees necessàries i enfortint la indústria europea de defensa.
Croàcia farà especial èmfasi en continuar l’estreta cooperació entre la UE i la OTAN, a més de treballar cap a
un lliure comerç com a requisit previ per al creixement econòmic.

a) Estabilitat i seguretat als entorns de la UE
D’acord amb l’estratègia global, la Presidència reforçarà l’estabilitat i la seguretat del sud-est d’Europa. Això
s’aplicarà especialment per millorar les seves capacitats en termes de seguretat, incloses les amenaces
híbrides, la ciberseguretat, la migració i la comunicació estratègica.
La Presidència croata continuarà treballant per tal d’assolir resultats en la implementació dels objectius de
l’Associació Oriental i per fomentar la cooperació amb Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia i
Ucraïna donant suport als seus processos de reforma i els diferents reptes als quals s’enfronten.
En quant als Estats Units i Canadà, la Presidència treballarà en la promoció d’una estratègia de col·laboració i
cooperació en les àrees de seguretat, lluita contra el terrorisme, energia, estabilització i la integració euroatlàntica i el sud-est d’Europa, així com per afrontar els reptes globals i altres qüestions d’interès comú.
Rússia comparteix la responsabilitat per la seguretat i l’estabilitat del continent europeu, pel que la
Presidència croata continuarà treballant en la construcció de relacions entre la UE i Rússia. Alhora, treballarà
per millorar la seva política econòmica i les relacions de seguretat de la UE amb Àsia. La Presidència
recolzarà el desenvolupament d’una futura col·laboració entre la UE i la Xina.
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Respecte a l’Àfrica, la Presidència destaca la importància de continuar avançant en les relacions entre la UE i
aquest continent, amb l’objectiu d’aprofundir estratègicament en les necessitats de cooperació, davant les
amenaces de seguretat conjuntes i els reptes en termes de migració i desenvolupament.
Per acabar, Croàcia treballarà per enfortir la col·laboració estratègica entre Europa i Amèrica Llatina,
juntament amb la intensificació del diàleg polític i de suport a la integració sobre valors compartits.

b) Seguretat i defensa
Croàcia continuarà promovent estratègies per un millor desenvolupament de la UE en els camps de
seguretat i defensa. La Presidència posarà èmfasi en projectar estabilitat, enfortir la resposta a conflictes i
crisis externes, desenvolupament les capacitats dels nostres socis en termes de seguretat dels ciutadans de
la UE. Alhora, continuarà treballant per tal de garantir la cooperació en termes de defensa europea, sempre
amb ple respecte a l’autonomia i processos de presa de decisions dels Estats membres.
La Presidència es centrarà en la implementació i consolidació d’iniciatives ja posades en marxa, com ara la
Cooperació Permanent Estructurada, Cooperació en Matèria de Seguretat i Defensa i els Fons Europeus de
Desenvolupament, i donarà suport a la relació UE-OTAN, considerada una inversió clau en seguretat europea
i relacions transatlàntiques.
Croàcia promourà el desenvolupament d’associació i cooperació amb altres actors, socis i tercers països, que
juguen un paper important en el manteniment i construcció de la seguretat europea. Així mateix, treballarà
per arribar un acord sobre el Fons Europeu de Defensa i reforçarà la Política Comuna de Seguretat i Defensa.

c) Cooperació per al desenvolupament
La Presidència seguirà centrada en mantenir la UE com a líder en la promoció i implementació dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible de la ONU per al 2030, promovent una major participació de tots els Estats
membres de la UE en termes de cooperació internacional, d’acord amb el principi de working better
together.
Per abordar les causes d’inestabilitat i migració, la Presidència treballarà en el desenvolupament de la
resiliència política i social dels països socis com una resposta de prevenció sobre crisis causades per factors
humans o naturals.
Croàcia es centrarà en reduir en cara més la desigualtat a través de la implementació de mesures
econòmiques, fomentar inversions i crear ocupació sostenible. Per tal d’aconseguir millors resultats, es
prestarà especial atenció als joves, dones i nines com a impulsors clau del desenvolupament sostenible.
La Presidència croata, continuarà donant suport a la finalització de les negociacions sobre l’Acord
d’associació amb Àfrica, el Carib i el Grup d’Estats Pacífics, i tractarà d’aconseguir un acord sobre
l’instrument de Desenvolupament i Cooperació Internacional.
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d) Comerç
La Unió Europea ha de continuar promovent un comerç global just i obert, basat en regles efectives,
aplicables i exigibles que proporcionin igualtat de condicions a nivell de comerç internacional.
Salvaguardar i enfortir el sistema de comerç i recerca de negociacions dins la Organització Mundial del
Comerç (OMC) serà una de les prioritats de la Presidència de Croàcia aquest semestre, amb l’objectiu de
conservar el lideratge de la UE en el procés de modernització de la OMC per tal de respondre als reptes
actuals i futurs de l’economia mundial. Amb aquest objectiu, la Presidència participarà activament en els
preparatius i treball de la 12 Conferència Ministerial de la OMC.
Croàcia treballarà per finalitzar les negociacions comercials en curs, mentre que promou els valors i
estàndards europeus de desenvolupament sostenible. Així mateix, continuaran les negociacions sobre el
reforçament de les relacions comercials transatlàntiques i les relacions d’inversió amb la Xina.
De conformitat amb les conclusions del Consell de març de 2019, Croàcia continuarà treballant en la
regulació de l’accés a béns i serveis de tercers països i sobre la finalització del marc legal per a articles de
doble ús.

3) Economia i Finances (ECOFIN)
L’activitat econòmica ha patit una desacceleració i es pot observar un increment del nivell de risc de
l’estabilitat financera de la Unió. Aquest fet es deu a les incerteses que han sorgit a causa de reptes interns i
externs. La Presidència croata considera que aquest inici de cicle institucional i l’adopció del Marc Financer
Plurianual per al proper període suposen una gran oportunitat per a definir els nous objectius estratègics i
així facilitar a la UE el fet d’enfrontar-se de manera més eficient amb l’entorn econòmic global canviant i les
diferències estructurals internes.
Per això la Presidència croata fomentarà les iniciatives que donin suport a processos de reforma i
convergència entre Estats membres, implementarà iniciatives que donin suport a l’aprofundiment del
mercat únic i invertiran esforços addicionals a reforçar la posició internacional financera i econòmica de la
UE. També fomentaran les mesures i activitats destinades a mitigar els efectes fiscals negatius de l’evolució
demogràfica.

a) Unió econòmica i monetària
La Presidència prioritzarà l’aprofundiment sobre la Unió Banquera, emfatitzaran els processos que suposin
un increment de la resiliència i estabilitat del sistema banquer de la UE, continuant el debat actual sobre la
creació d’un Sistema Europeu de Garantia de Dipòsits (EDIS) i els esforços relatius a prevenir l’acumulació
futura dels préstecs no rentables.
Per tal de reforçar la Unió Econòmica i Monetària i integrar-la més a nivell de la UE, buscaran arribar a un
acord sobre la proposta de l’Instrument Pressupostari de Convergència i Competitivitat (IPCC) i sobre la
proposta de l’Instrument de Convergència i Reforma.
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b) Unió de Mercats de Capital
L’estabilitat del Sistema financer de la UE, així com la seva competitivitat i obertura, depenen de del
desenvolupament, reforçament i una major integració dels mercats de capital dels Estats membres. La
Presidència croata reconeix el potencial de la Unió dels Mercats de Capital i la contribució que pot tenir al
desenvolupament de l’economia de la UE, amb la creació de mesures més adequades per convertir els
mercats de capital més atractius a les PIMES i als ciutadans. També fomentaran el creixement d’empreses
innovatives i l’expansió de les seves oportunitats d’inversions a llarg termini.
En aquest sentit, la Presidència croata té la intenció de portar a terme les mesures que queden per
implementar de les versions inicial i revisada del Pla d’Acció per a la Creació de la Unió de Mercats de
Capital, i la definició de noves prioritats, per a més endavant establir un pla d’acció per al nou cicle
institucional.
I considerant el paper que el sector financer ha de tenir dins la transició cap a una economia sostenible,
dirigiran les prioritats al respecte cap a la Unió dels Mercats de Capital, contribuint a l’Agenda sostenible de
la UE per al nou cicle institucional.

c) Afers pressupostaris
La Presidència croata s’esforçarà per a finalitzar la gestió pressupostària del 2018 dins el termini establert i
enfocar-se després a la correcta implementació del pressupost de la Unió per al 2020. També treballaran en
les directrius pressupostàries per al 2021, emfatitzant la importància de la disciplina pressupostària i la
necessitat de garantir nivells suficients de recursos financers per assolir els objectius clau de les polítiques de
la UE.
També focalitzaran els seus esforços a finalitzar les negociacions a l’àrea de recursos propis i lluita contra el
frau per al període 2021-2027.

d) Tributació – Utilitzar mesures tributàries per a lluitar contra les activitats que contribueixen al canvi
climàtic.
La Presidència croata treballarà per a contribuir a que la normativa tributària i fiscal internacional s’adapti a
la globalització i a la digitalització per tal de garantir una tributació justa on es crea un valor. També per a
que el sistema tributari lluiti contra les activitats que contribueixen al canvi climàtic, així com per a que
s’implementin impostos més elevats als productes que tinguin efectes adversos que contribueixin al canvi
climàtic.
També s’esforçaran per a modernitzar el sistema tributari, que sigui un sistema transparent eficient i
sostenible que asseguri certesa legal per a tots els actors.
En aquest sentit seguiran els debats sobre les prioritats i properes passes a les àrees de tributació directa i
indirecte. I també treballaran per a garantir la transparència i seguretat tributària, a la vegada que volen
prevenir pràctiques tributàries injustes, frau fiscal i evasió fiscal.
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e) Unió duanera
La Presidència croata portarà a terme determinats esforços pe a reforçar les capacitats de l’administració
duanera de les fronteres externes de la UE dins el context de la millora de la protecció i seguretat dels
ciutadans, la lluita contra el frau i la protecció dels interessos financers de la UE i els seus Estats membres.
En aquest sentit, treballaran per arribar a un acord sobre l’instrument de suport financer per a l’equipament
de control duaner dins el Fons de Gestió Europea Integrada de les Fronteres, així com el Programa de
Duanes de la UE.
Treballaran per a iniciar la creació de una Finestra Única Europea a l’entorn duaner, per tal de facilitar i
simplificar les formalitats duaneres per als emprenedors i facilitar el comerç.

4) Justícia i Afers d’Interior (JHA)
La Unió Europea ha de romandre una àrea amb un alt nivell de llibertat, seguretat i justícia, basat en valors
comuns, drets fonamental, democràcia i l’Estat de dret. La Presidència croata treballarà amb l’objectiu de
desenvolupar polítiques i mesures per a continuar construint una Unió d’igualtat i justícia, reforçant la
confiança deteriorada pels efectes de la crisi migratòria i els reptes de seguretat, reforçant també la
seguretat interna de la UE. Es comprometen també a definir noves directrius estratègiques a les àrees de
llibertat, seguretat i justícia, que identificaran les activitats principals per al proper lustre.
a) Justícia
La prioritat principal dins l’àrea de cooperació judicial en matèria penal és finalitzar els triàlegs sobre el
paquet e-evidence, i deixar les bases necessàries establertes per a iniciar la feina de l’Oficina de la Fiscalia
Europea (EPPO). També treballaran per a garantir la implementació eficient dels instruments legals ja
existents en l’àrea de cooperació judicial en matèria penal.
En l’àrea de cooperació judicial en matèria civil, la principal prioritat serà la finalització dels triàlegs i
l’adopció del nou Reglament sobre l’obtenció de proves, el nou Reglament sobre el servei de documents
judicials i extrajudicials, i avançar per a obtenir una orientació general de la proposta de Reglament sobre
efectes davant tercers de les cessions de crèdits.
Dedicaran especial atenció al desenvolupament i promoció de l’e-Justice, les plataformes digitals i
tecnologies modernitzades, per tal que la tasca realitzada per les autoritats judicials sigui més eficient.
També treballaran per a continuar el debat sobre la millora de la formació i el sistema educatiu per als
funcionaris judicials.
Invertiran esforços a finalitzar l’adopció del Reglament que estableix el Programa de Justícia i el Reglament
que estableix el Programa de Drets i Valors.
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b) Gestió de la migració
La Presidència croata treballarà per a garantir una política de gestió de migració comprensiva, sostenible,
efectiva i humana a totes les rutes migratòries, reforçant el sistema de supervisió de fronteres a la UE i
treballant per a l’establiment d’un marc sostenible i eficient per al Sistema Europeu Comú de l’Asil.
Tenen per objectiu arribar a un acord sobre la llista de tercer països segurs i països d’origen segurs, per a
garantir la prevenció de la migració il·legal i una implementació més sistemàtica de les polítiques de retorn.
També volen arribar a una implementació consistent de l’acord de readmissió i una implementació més
coherent de les mesures de cooperació amb els països d’origen i de trànsit de migrants.
També treballaran per a desenvolupar polítiques que oferiran una millora al marc de la migració legal i
segura.

c) Protecció de les fronteres exteriors i Schengen
La Presidència vol treballar cap a una major protecció de les fronteres exteriors de la UE, que és un dels
prerequisits per a restaurar el funcionament normal de l’àrea Schengen. En aquest sentit, creuen que la
implementació de les responsabilitats ampliades de l’Agència Europea de Fronteres i Costes (FRONTEX) i de
l’Estratègia Integrada de Gestió de Fronteres a nivell de la UE també hi contribuirà. Treballaran per a
finalitzar l’estat dels acords amb els països del Sud-est d’Europa per a una aplicació efectiva d’aquests
acords.

d) Interoperabilitat entre els sistemes d’informació i la seguretat interna
Donaran especial rellevància a garantir un ús més eficient dels sistemes d’informació existents i millorants
(SIS II, VIS i EURODAC) i de la seva actualització amb nous sistemes (EES, ETIAS i ECRIS-TCN), així com garantir
una aplicació comprensiva i efectiva de la normativa sobre interoperabilitat.
Tenen per objectiu la implementació de la Directiva (UE) 2019/1153 sobre l’establiment de normes
destinades a facilitar l’ús d’informació financers i d’altres tipus per a la prevenció i detecció de diverses
infraccions penals, i l’adopció de la proposta de Reglament sobre la prevenció de la difusió de contingut
terrorista online, per tal de dotar d’especial importància a la millora de l’eficiència a la lluita contra xarxes
organitzades de crim transfronterer i tràfic il·lícit de migrants i el reforçament de les connexions entre els
serveis de duanes, policia, migració o asil.
Un enfocament global sobre la seguretat interna implica el reforçament de la resiliència als atacs cibernètics,
les amenaces híbrides i la difusió de noticies falses, i per això continuaran treballant sobre l’aplicació i
avaluació d’impacte de les noves tecnologies (drons, intel·ligència artificial, encriptació i xarxes 5G) en
cooperació amb les autoritats nacionals competents i les agències de la UE competents.

e) Prevenció i resposta de desastres (rescEU)
La Presidència croata seguirà desenvolupant les capacitats de la UE per a garantir una millor protecció per
als ciutadans europeus, i també sobre la prevenció i mitigació dels riscs que sorgeixen dels desastres.

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

12

Posaran l’accent en una major implementació de tots els components de Mecanisme de Protecció Civil de la
UE (rescEU), per donar capacitat de resposta davant amenaces d’atacs químics, biològics, radiològics i
nuclears. Treballaran per a la creació d’una Xarxa Europea de coneixements de Protecció Civil.

f) Dimensió externa de la justícia i els afers d’interior
Posaran èmfasi a arribar a un acord amb els EUA sobre l’intercanvi d’e-evidence, la intensificació dels
esforços comuns en la lluita contra el terrorisme mitjançant l’intercanvi d’informació sobre àrees afectades
pel conflicte, i la lluita contra xarxes internacionals de crim organitzat, com el tràfic de drogues.

g) Fons d’afers d’interior
La Presidència croata té intenció de finalitzar les negociacions sobre els fons d’afers d’interior, en concret el
Fons d’Asil, Migració i Integració (AMIF), el Fons de Seguretat Interna (ISF) i el Fons de Gestió Integrada de
Fronteres (IBMF).

5) Ocupació, Política Social, Salut i Consumidors (EPSCO)
La Unió Europea s’enfronta a canvis significants al mercat laboral i a diversos reptes demogràfics i socials
impulsats pels processos de globalització. Les tendències demogràfiques negatives, la falta d’habilitats
requerides per al mercat laboral del futur, els desequilibris i desigualtats a la conciliació laboral i la
infrarepresentació de les dones dins el mercat laboral requereixen solucions d’alta qualitat. La Presidència
croata considera que aquestes solucions són clau per a reforçar la convergència social i el creixement
econòmic sostenible.

a) Reptes demogràfics i política social
La Presidència croata recolzarà els debats sobre els reptes relacionats amb les tendències demogràfiques
negatives, i sobre polítiques que millorin els estàndards de feina i de vida i garanteixin l’equilibri entre la vida
laboral i familiar. En aquest sentit organitzarà conferències temàtiques que dotaran les bases necessàries
per a elaborar conclusions destinades a crear mesures per lidiar amb els reptes demogràfics.
Fomentaran el debat sobre polítiques de desenvolupament relacionades amb l’ocupació, garantint serveis
socials i llocs de feina d’alta qualitat i accessibles, posant èmfasi a l’equilibri regional. Donaran especial
importància a l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social dels grups socials més vulnerables: infants,
persones amb discapacitats i romanís marginalitzats. Organitzaran una conferència sobre l’enfocament
global de la protecció d’infants en risc de violència, pobresa a la infància i exclusió social.

b) Desenvolupament d’habilitats, ocupació i competitivitat
La Presidència croata organitzarà una conferència per a impulsar el debat sobre l’increment de l’accés a
l’aprenentatge permanent i al desenvolupament i millora d’habilitats per a incrementar la productivitat dels
que tenen feina i la capacitat d’inserció laboral que tenen els que es troben a l’atur. En aquest sentit,
proposaran conclusions sobre el desenvolupament d’habilitats.
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c) Reforçament del benestar a la feina
En línia amb el Pilar Europeu de Drets Socials, la Presidència croata, impulsarà el debat sobre l’adequació de
les noves condicions laborals als nous reptes i necessitats del mercat laboral, i a la preservació i creació de
llocs de feina d’alta qualitat. També fomentaran l’intercanvi de bones pràctiques i exploraran a través del
diàleg amb les parts interessades les noves formes de feina innovatives dins el mercat laboral.
Iniciaran el debat que posi l’accent a la flexibilitat laboral, la conciliació de la vida familiar i laboral i el
benestar a la feina.

d) Igualtat entre dones i homes i empoderament de les dones dins el mercat laboral
La igualtat entre dones i homes és un valor fonamental a la UE. I per això la Presidència croata organitzarà
una conferència per a analitzar els obstacles existents a la plena participació de les dones dins el mercat
laboral, considerant elements com la falta d’accessibilitat a un assistència de qualitat per a familiar
dependents i malalts, la falta d’habilitats específiques dins el mercat laboral, formes de treball atípiques i
precàries i el risc d’assetjament al lloc de feina. També proposaran unes conclusions determinant la
correlació entre la participació de les dones dins el mercat laboral i les obligacions d’assistència a llarg
termini per a familiars dependents.

e) Salut
Considerant l’experiència positiva de Croàcia a l’àrea de donació d’òrgans i transplantaments, exploraran les
possibilitats de millorar la cooperació entre Estats membres sobre aquesta matèria.
La Presidència croata impulsarà el debat sobre assistència sanitària permanent, dins l’àmbit d’assolir els
objectius de desenvolupament sanitari al respecte. Amb l’envelliment de la població i l’increment de la
prevalença de malalties cròniques no transmissibles, creuen que és necessari un ús més eficient de les
solucions a una assistència sanitària accessible.
Continuaran treballant per arribar a un acord sobre la proposta de Reglament sobre l’avaluació de les
tecnologies sanitàries, que adreça la necessitat creixent d’analitzar els efectes dels nous productes mèdics i
les tecnologies sanitàries a nivell de la UE.

6) Competitivitat (Mercat Interior, Indústria, Recerca i Espai) (COMPET)
Un Mercat únic competitiu és la garantia fonamental per a obrir oportunitats per al potencial creatiu dels
emprenedors europeus i per a protegir els interessos dels consumidors. Per això, posaran especial èmfasi a
la millora de la productivitat de l’economia, millorant la implementació de normatives ja existents sobre el
mercat únic, simplificant legislació i reduint la sobreregulació del mercat, desenvolupant l’estratègia d’una
política industrial sostenible alineada amb els requisits de l’era digital.
També emfatitzaran avançar les negociacions sobre el marc legal per una inversió col·lectiva de la UE en les
matèries de recerca, espai, el paper del capital humà i les condicions per a investigadors i innovadors.
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a) Mercat Únic i competitivitat
La Presidència croata impulsarà el debat sobre el pla d’acció a llarg termini per a una millor implementació i
reforçament de la normativa del mercat únic, i un anàlisi dels obstacles normatius i no normatius als que
s’enfronten els emprenedors dins el mercat únic. Consideren que per tal d’aconseguir aquesta acció és
necessari eliminar les restriccions a la llibertat moviment de béns, llibertat d’establiment, i la llibertat de
proporcionar serveis, així com és necessària la implementació plena de la Directiva de serveis. Proposaran
l’adopció de conclusions sobre una millor regulació, amb propostes de la millora dels principis i la
metodologia per a eliminar els costos normatius per als ciutadans i negocis, per tal de millorar la
competitivitat i el desenvolupament inclusiu i sostenible.
Donaran suport a activitats destinades a millorar la competitivitat de les PIMES emprenedores,
desenvolupant un marc estratègic coherent basant en el principi “Primer pensa en petit”, l’adquisició de
competències emprenedores clau i la millora de l’ús dels sistemes de propietat intel·lectual dins els negocis.
Impulsaran les activitats relacionades a l’automatització i digitalització dels negocis, sonant suport a les
activitats i mesures de la Comissió Europea enfocades a preparar un document integral sobre els serveis
digitals. També emfatitzaran el desenvolupament i la implementació de les normes de competitivitat, dins
l’economia digital.
Una de les seves prioritats serà finalitzar les negociacions sobre el Programa del Mercat únic, que dóna
finançament per a les mesures d’increment de la competitivitat d’empreses, en partícula de PIMES
emprenedores. També treballaran en les esmenes al Reglament (CE) 715/2007 sobre l’homologació de tipus
dels vehicles de motor en el que es refereix a les emissions procedents de turismes i vehicles comercials
lleugers.

b) Polítiques de protecció al consumidor
La Presidència croata continuarà treballant sobre la legislació relativa a la protecció dels interessos
col·lectius dels consumidors. Organitzaran una conferència per a impulsar la cooperació entre els òrgans
competents per a la política de consum i els que supervisin la implementació de la legislació sobre consum.

c) Polítiques industrials
La Presidència croata posarà especial èmfasi als debats sobre una estratègia de política industrial integral i a
llarg termini, alineada amb les polítiques d’energia i medi ambient de la UE i amb l’estratègia del mercat
únic. Posaran especial atenció a la sinèrgia entre l’estratègia industrial i el Pacte Verd Europeu.
Seguiran els debats, a l’Assemblea Digital 2020 a Zagreb, sobre la transformació digital de la indústria
europea que contribuirà a l’increment de la productivitat i la competitivitat de les empreses de la UE. En
aquest sentit, volen iniciar els debats sobre els aspectes ètics, legals i socials de l’ús de la intel·ligència
artificial, per tal que la UE pugui fer un ús òptim del potencial que ofereixen les tecnologies.
També desitgen iniciar els debats i l’intercanvi de bones pràctiques sobre el reforçament de la recerca i
desenvolupament i el potencial de la innovació, i la seva relació amb la indústria. Fomentant les tecnologies
verdes i innovatives, i les inversions d’alt valor afegit.
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d) Recerca, innovació i espai
Les prioritats legislatives inclouen progressar a les negociacions sobre el Programa Horitzó Europa, el
Programa Espacial i l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia. Continuaran les negociacions sobre el
Programa de Recerca i Formació Euratom i el megaprojecte internacional dins l’àrea de fusió nuclear (ITER).
Iniciaran el debat sobre les feines del futur per tal de subratllar la importància de la recerca i innovació, i
l’espai, per donar les solucions clau als reptes de la societat.
La Presidència croata iniciarà el debat sobre la “circulació de cervells” com alternativa a la “fuga de cervells”,
i sobre un model positiu de mobilitat de científics i investigadors que contribueix a difondre el coneixement
per tota Europa, i a atreure talent de tot el món. El concepte d’una “circulació de cervells” justa, equilibrada i
eficient hauria de ser un punt clau en el desenvolupament de documents estratègics i programes d’inversió
en l’àrea de recerca i desenvolupament. Donaran suport a l’adopció d’una declaració que inclogui les
directrius per a sensibilitzar sobre la importància d’aquesta matèria.

e) Turisme
Donaran suport al desenvolupament de polítiques sobre turisme responsable i sostenible, emfatitzant el
foment de la diversitat dins l’oferta turística, per tal d’impulsar el desenvolupament d’àrees que es troben
infradesenvolupades en termes turístics.
També dedicaran esforços a assolir una sinèrgia entre les comunitats locals i els turistes, reduint
l’estacionalitat de la demanda turística, i fomentant l’aplicació de tecnologies d’informació i comunicació, i
de la digitalització dins el sistema turístic.
La Presidència croata considera que el turisme ha de ser millor reconegut dins les institucions europees i dins
les seves polítiques i proposen la creació d’una marca europea de turisme per a realitzar la promoció
conjunta dels Estats membres a mercats distants.

7) Transport, Telecomunicacions i Energia (TTE)
a) Transport
Les principals prioritats en matèria de transport inclouen la millora i finalització de la Xarxa Transeuropea de
Transport, com a requisit previ per al funcionament del mercat únic de la UE i el desenvolupament
sostenible d’activitats marítimes, entre les quals s’inclouen la protecció dels ecosistemes marins de la
contaminació causada pels vaixells i la futura digitalització del sector marítim.
En termes de lluita contra el canvi climàtic i el lideratge de la UE a l’hora d’adoptar estàndards de protecció
internacional en termes de medi ambient, la Presidència croata posa de manifest la importància d’un sector
navilier sostenible. La Presidència iniciarà un debat sobre la nova estratègia de la UE per a un sector navilier
competitiu i sostenible que respongui als reptes tant a nivell global com de la UE. L’objectiu d’aquest debat
és adoptar una declaració sobre afers marítims i proposar unes Conclusions del Consell.
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La Presidència continuarà treballant amb els Estats membres a través de la Organització Marítima
Internacional per tal de continuar amb la implementació de la estratègia IMO per tal de reduir les emissions
dels vaixells i adoptar les mesures adequades per reduir aquestes emissions en un 50% de cara al 2050.
Per tal d’actualitzar i finalitzar la TEN-T, la Presidència continuarà treballant en dues propostes legislatives: la
proposta de mesures per avançar cap a la realització de la Xarxa Transeuropea de Transport, i la proposta de
Connectar Europa per al període de finançament 2021-2027.
A l’àmbit de transport terrestre, es prioritzarà la proposta relacionada amb els drets dels passatgers
ferroviaris. D’altra banda, pel que fa al transport aeri, la Presidència treballarà en l’adopció d’una posició de
la UE sobre el debat i les decisions que cauen sota la responsabilitat de la Organització de Aviació Civil
Internacional, així com acords amb tercers països en termes de transport aeri.

b) Telecomunicacions
La Presidència treballarà en les diferents mesures dirigides a assegurar la ràpida implementació de xarxes
5G, així com mesures per garantir-ne la seva la ciberseguretat. En conseqüència, la Presidència recolzarà
mesures dirigides a desenvolupar el programa digital de smart cities.
Croàcia continuarà treballant en la implementació de la Directiva relativa a mesures per a un alt nivell comú
de seguretat de sistemes de xarxa i informació a tota la UE, així com la Llei de Ciberseguretat. En línia amb
l’acord entre Estats membres, es continuaran les discussions sobre l’establiment de la Ciberseguretat
Europea Industrial, Tecnologia i Centre de Recerca, i la Xarxa Nacional de Centres de Coordinació. Els centres
implementaran projectes de desenvolupament tecnològic i facilitaran la cooperació entre les diferents
comunitats de recerca.
La Presidència continuarà les tasques relacionades amb documents que asseguren la connectivitat,
l’establiment del mercat únic digital i un avanç dins altres àrees, com ara la intel·ligència artificial, internet i
l’economia de dades.
La Presidència continuarà les discussions sobre els obstacles associats amb la proposta sobre la Regulació de
ePrivacy i procurarà trobar-ne les solucions apropiades. En totes les propostes, Croàcia tindrà en compte la
necessitat d’una transició cap a una economia climàticament neutre i la necessitat de construir una Europa
verda.

c) Energia
En el context de transició cap a una economia baixa en carboni i per tal d’aconseguir una Europa
climàticament neutra, el sector de l’energia s’està centrant en la reducció de les emissions. La Presidència
continuarà treballant en les activitats relacionades amb la implementació efectiva dels pilars de la Unió
Energètica. Així mateix, la Presidència prestarà especial atenció a la seguretat energètica, sobretot a la
diversificació i desenvolupament d’infraestructures. Pel que fa al mercat de gas, la Presidència està oberta a
celebrar debats inicials per discutir el nou paquet legislatiu de descarbonització.
En quant a la transició cap a una energia neta, es tindrà especialment en compte la transició energètica justa
i la contribució regional a un baix contingut de carboni. La Presidència destacarà el paper de determinades
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zones com les illes. En aquest sentit, es farà èmfasi en la transició energètica a les illes, i la Presidència
treballarà en l’adopció d’un nou marc a llarg termini estipulat a la Declaració Política d’Energia Neta a les
Illes de la UE de l’any 2017 (Declaració de Valletta).
Aquesta Declaració ha reconegut el fet que les illes tenen gran potencial per enfortir el desenvolupament
sostenible i baix en carboni a la UE. El que la Presidència proposa és una ampliació de la iniciativa original i la
creació de vincles amb els nous mecanismes de finançament que garanteixin el desenvolupament de
projectes futurs.
D’altra banda, la Presidència també fomentarà la cooperació regional per millorar la seguretat de
subministrament en algunes zones de la UE, definint les necessitats específiques de les regions en termes de
transició cap a una energia neta.

8) Agricultura i Pesca (AGRIFISH)
a) Agricultura
La prioritat de la Presidència croata serà continuar treballant i arribar a un acord sobre propostes legislatives
del paquet de la Política Agrícola Comú (PAC) després del 2020. L’objectiu és definir les normes de la nova
PAC, que estarà alineada amb les noves prioritats de la Unió Europea, entre les que s’inclouen els objectius
mediambientals i climàtics. Per tal d’assegurar una continuïtat en la implementació de la política agrícola de
la UE i per facilitar la transició cap a un nou període pressupostari, la Presidència continuarà definint
solucions adequades cap a una regulació transitòria.
D’acord amb la futura proposta de l’estructura de la PAC, més enfocada de cara a petites granges, la
Presidència organitzarà una conferència ministerial per promoure polítiques que donin suport a les granges
familiars. Es prestarà especial atenció a les necessitats de les comunitats rurals, i a la modernització de
l’agricultura i zones rurals, a través del concepte de “pobles intel·ligents”, per tal de augmentar la
competitivitat de les granges europees i finques rurals, tenir un efecte positiu en la qualitat de vida i atreure
joves agricultors.
La Presidència continuarà fent un seguiment de la situació dels mercats agrícoles i si es necessari,
organitzarà un intercanvi d’opinions a nivell del Consell.

b) Seguretat alimentària, veterinària i qüestions fitosanitàries
Croàcia treballarà per aconseguir una igualtat en termes de protecció fitosanitària a tot el territori de la Unió
Europea, i una igualtat de condicions per als fabricants i comerciants europeus. Es posarà èmfasi sobre la
promoció de normes comunitàries relacionades amb la producció, inspecció, importació, circulació i
certificació de material vegetal, així com la notificació, detecció i eradicació de plagues.
Dins l’àmbit de la seguretat alimentària, salut animal i benestar animal, la Presidència continuarà debatent
mesures per la prevenció, control i eradicació de malalties animals a nivell europeu. Les qüestions relatives a
protecció del consumidor i seguretat alimentària es discutiran en el context del nou Pacte Verd Europeu i la
nova estratègia sectorial “De la granja a la taula”.
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c) Boscs
Durant els darrers anys, els boscs han sofert un augment del nombre de desastres naturals i plagues
devastadores. Els boscs tenen un paper fonamental en la mitigació de les conseqüències del canvi climàtic i
la preservació de la biodiversitat. L’estratègia forestal actual de la Unió Europea destaca la importància
econòmica, social i mediambiental de la gestió sostenible dels boscos. Com a resposta a aquests reptes, la
Presidència croata continuarà amb les discussions sobre l’adopció d’una nova estratègia forestal de la UE
per al període posterior a 2020.

d) Pesca
La pesca és una de les activitats econòmiques fonamentals de les regions costaneres dels Estats membres de
la UE. En aquest camp, la prioritat de la Presidència de Croàcia serà aconseguir un progrés important en les
negociacions sobre el Fons Europeu Marítim i de Pesca per al període 2021-2027. Croàcia prestarà especial
atenció a la importància socioeconòmica i la sostenibilitat de la pesca a petita escala, que és un aspecte
fonamental de la sostenibilitat de les regions costaneres i insulars.
Una supervisió i control eficient de la pesca són requisits bàsics per garantir una gestió sostenible en l’àmbit
pesquer a nivell de la UE. Per tant, la Presidència farà esforços per aconseguir progressos en la proposta del
nou reglament relatiu a la pesca.
En quant a l’aqüicultura, Croàcia continuarà amb la implementació dels objectius de la Comissió referents al
desenvolupament de l’aqüicultura a la Unió Europea, així com revisar i adaptar les directrius per al nou cicle
posterior a 2020. La Presidència tractarà d’assegurar l’espai adequat per al desenvolupament de
l’aqüicultura, preservant els ecosistemes, tenint en compte el canvi climàtic i donant resposta a les
necessitats del mercat. A més, es treballarà en una millor coordinació i redacció de les posicions de la UE i els
seus Estats membres, així com en la participació a reunions de diferents organismes internacionals en el
sector pesquer.

9) Medi Ambient (ENVI)
a) Protecció del medi ambient
La Presidència croata farà feina en termes de conservació de la biodiversitat a nivell europeu i global a partir
de 2020, i fomentarà el debat sobre un marc per a la plena integració de la biodiversitat en polítiques
sectorials. Així mateix, es continuaran els preparatius a nivell europeu per les negociacions de cara a un nou
marc global estratègic sobre conservació de la biodiversitat a partir de 2020.
Croàcia té la intenció de continuar el debat sobre mesures per enfortir la protecció dels ecosistemes marins
de la pol·lució, d’acord amb el ODS número 14 sobre conservació dels oceans, mars i recursos marins tenint
en compte la transició cap a una economia circular. Això inclou la implementació d’un marc legislatiu
existent sobre residus marins i altres maneres de prevenció, així com la implementació de la Directiva Marc
d’Estratègia Marina a partir de 2020.

La Presidència iniciarà discussions sobre el Pla d’Acció d’Economia Circular, amb l’objectiu
d’aconseguir un ús més sostenible dels recursos mitjançant la reducció d’ús de determinats
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materials, prevenció de generació de residus i una cooperació intersectorial reforçada, per tal de
contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu. Durant aquest semestre, Croàcia farà
avaluacions sobre la legislació europea en el camp de la qualitat de l’aire i de l’aigua, per tal
d’aconseguir l’objectiu de pol·lució zero, i millorant la protecció de la salut dels ciutadans i la
preservació dels ecosistemes. Amb la mateixa finalitat, s’intentarà preparar la posició de la UE per
continuar amb el procés d’establir un marc estratègic per a la gestió de químics i residus a nivell
global a partir de 2020.
b) Transició cap a la neutralitat climàtica per al 2050 i adaptació al canvi climàtic
La Presidència croata té en compte la nova direcció del desenvolupament d’una Europa verda i sostenible.
En aquest sentit, promourà activitats destinades a reforçant la lluita contra el canvi climàtic i el lideratge de
la UE per aconseguir la neutralitat climàtica a partir de 2050. Croàcia iniciarà totes les accions necessàries
per definir la primera Llei Climàtica Europea en el context el Pacte Verd Europeu.
D’acord amb l’Acord de París, la Presidència treballarà en la preparació i presentació de l’Estratègia de la UE
a llarg termini sobre les baixes emissions de carboni i la contribució a la Secretaria de la Convenció sobre el
Canvi Climàtic de la ONU.
A nivell internacional, es seguirà treballant en la implementació de l’Acord de París i, més endavant, en
l’elaboració de normes per a la seva implementació, així com l’establiment d’un nou objectiu de finançament
per a països en desenvolupament.
La Presidència també treballarà per assegurar que el finançament climàtic estigui correctament integrat en
el nou Marc Financer Plurianual 2021-2027.

10) Educació, Joventut, Cultura i Esport (EYCS)
La Presidència croata donarà especial importància al desenvolupament del coneixement, les habilitats i
competències necessàries per al futur, i a impulsar una mobilitat més equilibrada. L’educació i la formació
tenen un paper clau per a fomentar el creixement econòmic i la cohesió social, ja que només a través d’una
educació inclusiva i d’alta qualitat podrà la UE mantenir la seva competitivitat global. També la diversitat
cultural contribueix al desenvolupament sostenible econòmic i social, i serà el tema principal de la Capital
Europea de la Cultura 2020, Rijeka (Croàcia).

a) Educació
La Presidència croata organitzarà un debat ministerial i està planejant l’adopció d’una resolució sobre les
reformes educatives dins el Semestre Europeu. Consideren que la inversió en el capital humà, no només
reforça la resiliència i desenvolupa el potencial de l’economia, sinó que crea les bases per a la cohesió social i
la ciutadania activa. També es centraran a debatre la proposta per a un nou marc estratègic per a la
cooperació a l’educació i formació per al 2030.
Proposaran conclusions del Consell sobre Els professors i formadors per al futur, i organitzaran una
conferència dedicada als professors com a promotors de les noves habilitats per a les feines del futur.
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Consideren que una mobilitat i una “circulació de cervells” equilibrada són requisits per a la cohesió i
desenvolupament equilibrat de totes les regions de la UE, i per tant, reforçaran la mobilitat i la posició de la
UE com un lloc atractiu pels estudis i per la investigació científica, i així contribuiran a la creació de l’Àrea
Europea de l’Educació per a 2025. També treballaran per a l’aprovació puntual del nou Programa
ERASMUS+.

b) Joventut
La Presidència croata posarà especial atenció als reptes als que s’enfronten els joves que necessiten ser
empoderats per tal d’estar capacitats a participar activament a la vida comunitària i contribuir al canvi social.
Per això prioritzaran la creació d’oportunitats per a joves d’àrees rurals i remotes, i proposaran conclusions
del Consell que inclouran mesures per a garantir la igualtat de condicions per a un millor estàndard de vida.
La coexistència de generacions es fomentarà amb més oportunitats per al desenvolupament actiu de les
associacions juvenils i de les associacions per als joves, i del desenvolupament d’emprenedors socials.
Treballaran per a sensibilitzar a la societat sobre el sector dels joves, reforçant la informació i els recursos,
amb l’objectiu específic de fomentar l’ocupació jove i de qualitat.
Intensificaran la implementació del Diàleg de la UE amb la Joventut, en línia amb l’Estratègia de la UE per a la
Joventut per al període 2019-2027. Proposaran l’adopció d’una resolució sobre la creació d’oportunitats per
als joves, basada en els resultats del setè cicle del Diàleg. També treballaran per a aprovar puntualment el
Reglament sobre el Cos Europeu de Solidaritat.
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c) Cultura i audiovisuals
La Presidència croata treballarà per a l’aprovació puntual del Reglament sobre Europa Creativa. Donaran
especial importància a la protecció del patrimoni cultural. La conferència que organitzaran i les conclusions
del Consell, contribuiran a millorar el risc de gestió a l’àrea del patrimoni cultural. Crearan mecanismes
comuns per a reduir diversos tipus d’impactes adversos, reforçant la protecció i considerant les millors
pràctiques.
També emfatitzaran sobre els camps de alfabetització mediàtica i audiovisual, que és una de les
competències clau de la societat moderna. Per això, proposaran conclusions del Consell on consideraran el
paper que tenen els mitjans de comunicació tradicionals en el desenvolupament de l’alfabetització
mediàtica, i també la seva posició específica en el món digital i la lluita contra la desinformació.
La Presidència croata organitzarà una conferència sobre mobilitat en els sectors culturals i creatius.

d) Esport
La Presidència recolzarà debats sobre la dimensió social de l’esport, en particular sobre la necessitat de
continuar amb l’educació i formació dels entrenadors i altres professionals de l’àrea de l’esport.
Prepararan conclusions del Consell sobre les habilitats i competències dels entrenadors per tal de posar en
línia els esports i les activitats d’oci amb els estàndards de protecció de qualitat, seguretat i salut, posant
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èmfasi a les necessitats específiques de grups socials particulars, especialment infants i persones amb
discapacitats.
Organitzaran una conferència sobre el paper i la influència dels mitjans de comunicació a l’esport per a
debatre les maneres en les que els mitjans de comunicació puguin tenir un impacte positiu sobre l’esport,
considerant el desenvolupament tecnològic i l’accessibilitat a l’esport.
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