Centre Balears Europa - Govern de les Illes Balears

Consell Europeu
1 i 2 d’octubre de 2020

Cancell d’entrada

Els passats dies 1 i 2 d’octubre va tenir lloc a Brussel·les el Consell Europeu entre els caps d’Estat i de
Govern dels Estats de la Unió Europea. Aquestes reunions, que tenen lloc de forma regular a Brussel·les,
serveixen de guia per al projecte europeu i determinen les línies mestres del procés legislatiu de la Unió
Europea. En aquest context, el següent document recull les conclusions de la darrera de les reunions que es
va centrar sobre les relacions exteriors, el mercat únic, la política industrial i la transició industrial, però
també van parlar sobre la pandèmia de COVID-19 i els líders van ser informats sobre l’estat de les
negociacions sobre el Marc Financer Plurianual i sobre les relacions entre la UE i el Regne Unit.

Amb aquest document que teniu entre mans, el que es pretén és que els diferents departaments que
conformen el Govern de les Illes Balears puguin accedir de manera concisa i directa a les conclusions de
cada Consell Europeu i el seu context. D’aquesta manera, es facilita la transmissió de les principals línies
mestres de la política europea perquè els diferents actors puguin tenir els darrers impulsos polítics de
Brussel·les. Cal tenir present que aquestes orientacions serveixen després com a guia a la Comissió Europea
per a desglossar les diferents iniciatives legislatives i no legislatives, i és important que el Govern de les Illes
Balears n’estigui informat des del primer moment.

Finalment, ressaltar que necessitam el vostre parer. Volem que aquest informe esdevingui un instrument viu
i dinàmic, útil per al vostre treball diari en relació amb la UE, i és per això que us convidam a fer-lo vostre.
Us encorat am a demanar mes informació o aclariment de qualsevol dels punts que es plantegen.
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1. COVID-19
El Consell Europeu va celebrar un debat a fons sobre la gestió de la pandèmia de COVID-19. Va demanar
al Consell i a la Comissió que seguissin intensificant l’esforç de coordinació general i la feina sobre el
desenvolupament i la distribució d’una vacuna a nivell de la UE. El Consell Europeu tornarà a tractar
aquest tema de manera regular.
2. Mercat Únic, Política Industrial i Transició Digital
Els líders de la UE es van centrar a:
- tornar a un mercat únic plenament operatiu el més abans possible.
- fer que les industries de la UE siguin és competitives a nivell mundial i augmentar la seva autonomia.
- accelerant la transició digital.
Mercat Únic
El Consell Europeu va demanar:
- l’estricta aplicació i compliment de les normes del Mercat Únic.
- l’eliminació de barreres in ustificades, en particular a l’àmbit dels serveis.
- que s’actualitzi el marc de competència europeu.
- que es configuri el nou sistema de governança econòmica mundial.
- la inversió en educació, capacitació i la utilització efectiva de les habilitats.
Política Industrial
Els líders de la UE van convidar a la Comissió a identificar les dependències estratègiques, en particular als
ecosistemes industrials més sensibles, com el sector de la salut. També van encarregar a la Comissió que
proposes mesures per a reduir aquestes dependències.
El Consell Europeu va demanar:
- un marc d’igualtat d’oportunitats i un marc reglamentari i d’a udes estatals que afavoreixin la innovació.
- el desenvolupament de noves aliances industrials.
- un augment de l’assistència donada als pro ectes preexistents d’importància i interès comú Europeo, i que
es doni ajuda als Estats membres per a desenvolupar-ne de nous.
- el desenvolupament de l’autonomia de la UE al sector espacial i una base industrial de defensa més
integrada.
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Transició Digital
La pandèmia de COVID-19 ha posat de manifest la necessitat d’accelerar la transició digital a Europa.
Aprofitar les oportunitats d’aquesta transició és essencial per reforçar la base econòmica, garantir la
sobirania tecnològica, millorar la competitivitat mundial, facilitar la transició ecològica o crear ocupació.
La construcció d’un autèntic mercat únic digital proporcionarà un marc intern que permetrà a les empreses
europees créixer i expandir-se.
Els líders europeus esperen amb interès la proposta de la Comissió d’una norma sobre serveis digitals per a
finals de 2020, i van convidar a la Comissió a presentar, abans de març de 2021, una Brúixola Digital
global que estableixi les ambicions digitals concretes de la UE per a 2030. Aquesta Brúixola haurà de crear
un sistema de seguiment de les capacitats i aptituds digitals estratègiques europees i perfilar els mitjans i les
principals etapes per assolir les ambicions de la UE.
Així mateix, els líders acordaren que almenys el 20% dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència
estaran disponibles per a la transició digital, en particular per a les PIMES. Juntament amb els imports
prevists en el Marc Financer Plurianual (MFP), aquests fons hauran de contribuir a la consecució
d’ob ectius com:
-

Fomentar el desenvolupament europeu de la propera generació de tecnologies digitals.

-

Desenvolupar capacitats en les cadenes de valor digitals estratègiques.

-

Accelerar el desplegament d’infraestructures de xarxes segures i de molt alta capacitat, en particular
la fibra i el 5G a tota la UE.

-

Millorar la capacitat de la UE per a protegir-se contra les amenaces cibernètiques, proporcionar un
entorn de comunicació segur i garantir l’accés a les dades a efectes udicials i policials.

-

Aprofitar tot el potencial de les tecnologies digitals per aconseguir els objectius en matèria
mediambiental i climàtica inclosos en el paquet de mesures adoptades el mes de juliol.

-

Millorar les capacitats digitals en el sistemes educatius.

El Consell Europeu va acollir amb satisfacció l’Estratègia Europea de Dades, que dona suport a les
ambicions digitals de la UE a nivell mundial de construir una economia europea de dades competitiva, al
mateix temps que es garanteixen els valors europeus i un elevat nivell de seguretat i protecció de les dades i
la protecció de la privacitat. Els líders conviden a la Comissió que doni prioritat a l’espai de dades sobre la
salut, que s’hauria de crear per a finals de 2021. A més, es va donar importància a la necessitat d’establir
serveis europeus segurs per garantir que les dades europees puguin ser emmagatzemats i processats a
Europa.
Els líders europeus van instar a la UE i als Estats membres a utilitzar plenament la caixa d’eines de seguretat
cibernètica 5G adoptada el 29 de gener de 2020 i van instar a tots els països de la UE a presentar a la
Comissió un Pla d’Acció 5G per a finals de 2020.
Finalment, els dirigents de la UE van demanar que s’elabori un marc de tota la UE per a la identificació
electrònica pública segura, que permeti a les persones controlar la seva identitat i les seves dades en línia i
facilitarà l’accés als serveis digitals públics, privats i transfronterers. La Comissió haurà de presentar una
proposta d’iniciativa relativa a la “Identificació Digital Europea” a mit ans de 2021.
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3. Relacions Exteriors
El Consell Europeu va adoptar Conclusions relatives a les relacions exteriors de la UE.
Mediterrani Oriental
La UE té un interès estratègic en un entorn estable i segur en el Mediterrani, així com en el
desenvolupament d’una relació cooperativa amb Turquia. En aquest sentit, el Consell Europeu considera
necessari continuar el diàleg de bona fe i abstenir-se de realitzar accions unilaterals que vagin en contra
dels interessos de la UE. El Consell Europeu reitera la seva solidaritat amb Grècia i Xipre i acull
positivament les passes que Grècia i Turquia han donat per reconstruir la confiança i seguir amb l’ob ectiu
de delimitar la plataforma continental i la zona econòmica exclusiva dels dos països.
Al mateix temps, el Consell Europeu condemna les violacions dels drets sobirans de Xipre, i demana a
Turquia que s’abstingui d’emprendre accions similars en el futur que violin el dret internacional. El Consell
Europeu subratlla que la delimitació de la plataforma continental i la zona econòmica exclusiva ha de ferse mitjançant el diàleg i la negociació, respectant el dret internacional.
El Consell Europeu dona suport a la ràpida represa de les negociacions i segueix plenament compromès
amb una solució global al problema de Xipre dins el marc de les Nacions Unides. La UE exercirà un paper
actiu donant suport a les negociacions, mit ançant el nomenament d’un representant de la Missió de Bons
Aires de les Nacions Unides.
Sempre i quan es mantinguin els esforços per detenir les activitats il·legals respecte a Grècia i Xipre, el
Consell Europeu ha acordat iniciar un programa de treball polític positiu UE - Turquia amb especial èmfasi
en la modernització de la unió duanera i la facilitació del comerç, els contactes interpersonals, els diàlegs
d’alt nivell o la cooperació permanent sobre qüestions migratòries, en consonància amb la Declaració UE Turquia de 2016. El Consell convida a la seva presidència, en cooperació amb la presidenta de la Comissió
i l’alt representant, a presentar una proposta per revitalitzar el programa de treball de UE - Turquia.
En línia amb les Conclusions sobre Turquia d’octubre de 2019, en cas que es reprenguin les accions
unilaterals o les provocacions en violació del dret internacional, la UE farà ús de tots els instruments i
opcions a la seva disposició per tal de defensar els seus interessos. En aquest sentit, el Consell seguirà
supervisant l’evolució dels esdeveniments.
Per acabar, el Consell insta a la celebració d’una Conferència Multilateral sobre el Mediterrani Oriental i
convida a l’alt representant a iniciar conversacions per a la seva organització. La Conferència podria
abordar qüestions que requereixin solucions multilaterals, en particular, la delimitació marítima, la
seguretat, l’energia, la migració i la cooperació econòmica.
Xina
El Consell Europeu va debatre les relacions entre la UE i la Xina tenint en consideració la Cimera EU - Xina
que va tenir lloc el passat 22 de juny de 2020 i la reunió amb el President Xi del passat 14 de setembre de
2020, ambdues realitzades per videoconferència. Els líders de la UE han recordat l’ob ectiu de concloure les
negociacions per a un ambiciós Acord Global d’Inversió entre la UE i la Xina abans de finals de 2020.
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Els dirigents de la UE han encorat at a Xina per que prengui més responsabilitat a l’hora de fer front als
reptes globals, en particular el relatiu al clima. Han acollit de bon grat la declaració del President Xi que diu
que Xina es proposarà arribar a la neutralitat climàtica abans de 2060.
El Consell Europeu també ha ressaltat la seva greu preocupació sobre la situació dels drets humans a Xina,
incloent els esdeveniments que han tingut lloc a Hong Kong i el tractament que es proporciona a les
persones que pertanyen a minories.
Bielorrússia
El Consell Europeu va condemnar la violència inacceptable de les autoritats bielorusses contra els
manifestants pacífics, la intimidació i les detencions arbitràries després de les eleccions presidencials, els
resultats de les quals no reconeix.
El Consell Europeu dona plenament suport al dret democràtic dels ciutadans de Bielorússia a elegir el seu
president a través d’unes noves eleccions lliures i ustes, sense interferències exteriors.
Els líders de la UE han fet una crida a les autoritats bielorusses per tal que acabin amb la violència i la
repressió, alliberin tots els detinguts i presos polítics, respectin la llibertat dels mitjans de comunicació i la
societat civil i iniciïn un diàleg nacional inclusiu. Van acordar que s’imposarien mesures restrictives i han
demanat al Consell que adopti la decisió sense dilació. El Consell Europeu també ha encoratjat a la
Comissió Europea a preparar un pla econòmic de suport a una Bielorússia democràtica.
El Conflicte Nagorno-Karabakh
El Consell Europeu ha demanat un cessament immediat de les hostilitats i ha instat a les parts a
comprometre’s un altra vegada a un cessament del foc a llarg termini i una resolució pacífica del conflicte.
Ha expressat també el suport per als Co-presidents del Grup Minsk de la OSCE i ha demanat a l’Alt
Representant que examini la possibilitat de que la UE segueixi brindant suport a la resolució del conflicte.
La pèrdua de vides i el número de víctimes mortals entre la població civil són inacceptables. No hi pot
haver una solució militar del conflicte, o cap interferència externa. Azerbaijan i Armènia han de procedir a
realitzar negociacions substantives sense cap tipus de condicions prèvies.
Alexei Navalny
Els líders de la UE han condemnat l’intent d’assassinat d’Alexei Navalny utilitzant un agent químic nerviós
militar del grup “Novichok”. També han demanat a les autoritats de la Federació Russa que cooperin
plenament amb la Organització per a la Prohibició d’Armes Químiques (OPCW) per tal de garantir una
investigació internacional imparcial i portar els culpables davant la justícia. El Consell tornarà a tractar el
tema els dies 15 i 16 d’octubre de 2020.
Podeu trobar les conclusions fent clic al següent enllaç.
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4. Actualització sobre altres temes
El Consell Europeu va ser informat sobre l’estat de les negociacions amb el Parlament Europeu sobre el nou
Marc Financer Plurianual, els nous recursos propis de la UE i el fons de recuperació. També es va informar
de manera ràpida al final de la reunió sobre les negociacions amb el Regne Unit.
Podeu trobar més informació de la reunió del Consell Europeu clicant aquí.
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