Centre Balears Europa - Govern de les Illes Balears

Consell Europeu
12 i 13 de desembre de 2019

Cancell d’entrada

Els passats dies 12 i 13 de desembre 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,
tot i estar molt enfocada en el canvi climàtic i el Brexit, també es va parlar sobre el Marc Financer
Plurianual, les relacions exteriors de la Unió Europea, i la unió econòmica i monetària.

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.
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Finalment, ressaltar que estau davant les primeres publicacions d’aquests informes de Consell Europeu, i
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 encoratjam a
demanar mes informació o aclariment de qualsevol dels punts que es plantegen.

Salutacions cordials,

Antoni Vicens-i-Vicens
Director General de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears
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1. Canvi climàtic
Durant la primera sessió del darrer Consell Europeu de l’any 2019, els líders de la UE han donat suport a
l’objectiu d’aconseguir que la UE sigui climàticament neutra l’any 2050, en línia amb el que estableix
l’Acord de París. Subratllen que la transició cap a la neutralitat climàtica suposarà oportunitats
significatives per al creixement econòmic, els mercats, l’ocupació i el desenvolupament tecnològic. En
aquesta etapa, Polònia no es pot comprometre a implementar aquest objectiu, de manera que el Consell
Europeu tornarà a tractar aquest assumpte el juny de 2020.
El Consell Europeu també va tractar el tema del Pacte Verd de la nova Comissió i sol·licita al Consell que
treballi en aquest camp. Els líders de la UE han reconegut la necessitat d’establir el marc adequat per tal de
garantir una transició justa i equilibrada des del punt de vista social per arribar a la neutralitat climàtica,
tot tenint en compte les diferents circumstàncies nacionals de cada país.
Alhora, el Consell Europeu va remarcar que el pròxim marc financer plurianual contribuirà significament a
l’acció climàtica. A més, el mecanisme de transició justa donarà suport personalitzat per a les regions i
sectors més afectats per la transició.
El Consell Europeu reconeix que totes les polítiques de la UE han d’estar en línia amb l’objectiu de
neutralitat climàtica i convida a la Comissió a examinar si les normes existents, incloses les ajudes estatals i
la contractació pública, necessiten reformes. També sol·licita a la Comissió que informi periòdicament
sobre l’impacte ambiental i socioeconòmic de la transició cap a la neutralitat climàtica.
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Així mateix, els líders de la UE van reconèixer la necessitat de garantir la seguretat energètica, respectar el
dret dels Estats membres a decidir sobre la combinació energètica i elegir les tecnologies més apropiades.
Alguns països han indicat que fan servir l’energia nuclear com a part de la seva combinació energètica
nacional.
Per acabar, el Consell Europeu convida a la Comissió a preparar una proposta per a l’estratègia a llarg
termini amb vistes a la seva adopció per el Consell i la seva presentació a la CMNUCC, i una proposta per a
una actualització de la contribució nacional determinada de la EU per a 2030 en virtut de l’Acord de París.

2. Marc Financer Plurianual (MFP)
El Consell Europeu va debatre les principals característiques del Marc Financer Plurianual per al període
2021-2027. Tot seguit, es va fer la presentació del quadre de negociació del MFP amb les xifres de la
presidència finesa. Els líders de la UE van demanar al nou president del Consell Europeu, Charles Michel,
que porti endavant les negociacions amb l’objectiu d’arribar a l’acord final.
Podeu trobar el full de ruta de les negociacions del MFP fent clic aquí.

3. Conferència sobre el futur d’Europa
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El Consell Europeu va plantejar la idea d’una Conferència sobre el Futur d’Europa, començant l’any 2020 i
acabant el 2022, involucrant el Consell, el Parlament Europeu i la Comissió, cada institució dins les seves
respectives funcions.

4. Relacions Exteriors
a) Relacions entre l’Àfrica i la Unió Europea
Els líders de la UE van reafirmar la importància de les relacions entre la Unió Europea i Àfrica. Es va
destacar la necessitat de debats estratègics sobre les relacions d’Àfrica i sobre la propera Cimera UEÀfrica, en el Consell Europeu de juny de 2020.
b) Relacions amb Rússia
La canceller Merkel i el president Macron van informar a la resta de líders sobre la implementació dels
acords de Minsk, després de la reunió seguint el format Normandia del passat 9 de desembre a París.
Els líders de la UE van acordar estendre les sancions econòmiques a Rússia durant sis mesos més.
c) Turquia
Els líders de la UE van discutir les relacions amb Turquia, tenint en compte les accions que està duent a
terme el país en el Mediterrani Oriental i el Mar Egeu. Van reconfirmar les conclusions de l’anterior
Consell que condemnaven les activitats il·legals de perforació de Turquia en el Mediterrani oriental.
També van denunciar el Memoràndum d’Enteniment Turquia-Líbia sobre la delimitació de la
jurisdicció marítima i van reafirmar la seva solidaritat amb Grècia i Xipre sobre aquest tema.
Podeu consultar les conclusions del passat Consell Europeu en aquesta matèria fent clic aquí.
d) Albània
El Consell Europeu va expressar la seva solidaritat amb Albània davant el recent terratrèmol. Els líders
de la UE es van sumar a l’anunci de la Comissió de proporcionar assistència humanitària i organitzar
una conferència de donants.

5. Comerç
El Consell Europeu va reiterar el seu suport a l’establiment d’un ordre internacional mundial basat en
normes i ha manifestat la seva preocupació per la paràlisi del sistema de solució de diferències de la
Organització Mundial del Comerç (OMC).
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Els líders de la UE també van recolzar els esforços de la Comissió per establir acords provisionals amb
tercers estats mentre que es busca una solució definitiva. En aquest sentit, el Consell Europeu va demanar
al Parlament Europeu i al Consell que examinin la proposta de la Comissió per adaptar la legislació
europea referida als drets de la UE en virtut dels acords comercials internacionals.

6. Unió econòmica i monetària
Els dirigents de la UE-27 han revisat els avanços realitzats en l’aplicació de la Declaració de la Cimera de
l’Euro de juny de 2019 en els següents aspectes:


Revisió del Tractat de Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE).



Instrument pressupostari de convergència i competitivitat (IPCC).



Treballs tècnics de reforç de la unió bancària.

Podeu accedir a la Declaració de la Cimera de l’Euro completa fent clic aquí.

7. Brexit
Els dirigents de la UE-27 sol·liciten la ratificació i aplicació efectiva de l’Acord de Retirada, i han debatut
sobre els preparatius de les negociacions sobre les futures relacions entre la UE i el Regne Unit després de la
seva retirada de la Unió Europea. El Consell Europeu reiterat el seu objectiu d’establir unes relacions
futures el més estretes possibles i han Convidat a la Comissió a que presenti al Consell un projecte de
mandat global per al futur entre Europa i el Regne Unit.
Els dirigents de la UE també han convidat al Consell d’Assumptes Generals a que adopti les decisions i el
mandat de negociació corresponents. A més, s’ha acollit amb satisfacció la decisió de la Comissió de
tornar a nombrar Michel Barnier per a seguir amb les negociacions, que seguiran desenvolupant-se de
manera coherent amb tots els Estats membres, amb unitat i transparència. Les negociacions es duran a
terme en coordinació constant i en diàleg permanent amb el Consell i els seus òrgans preparatoris.

Podeu trobar les conclusions i més informació del Consell Europeu fent clic aquí.
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