Centre Balears Europa - Govern de les Illes Balears

Consell Europeu
20 i 21 de juny de 2019

Cancell d’entrada

El proppassat dies 20 i 21 de juny 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 els diferents nomenaments que s’han de determinar en el nou marc europeu,
es va publicar l’Agenda Estratègica del Consell pel període 2019-2020, s’ha intentat avançar en el camp
climàtic, i es recullen les principals novetats en referència a l’Acció Exterior de la UE.
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 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 encorat am a
demanar mes informació o aclariment de qualsevol dels punts que es plantegen.

Salutacions cordials,

Antoni Vicens-i-Vicens
Responsable de l’Oficina del Centre Balears Europa davant la UE
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1. Agenda estratègica
El Consell Europeu ha acordat una agenda de la UE per als propers cinc anys. «Una nova agenda
estratègica 2019-2024» estableix els àmbits prioritaris que orientaran la tasca del Consell Europeu i
serviran de guia per als programes de treball d'altres institucions de la UE.
L'Agenda Estratègica se centra en quatre prioritats principals:
a. Protegir els ciutadans i les llibertats
Europa ha de ser un lloc on els ciutadans es sentin lliures i segurs. La UE defensarà els drets i llibertats
fonamentals dels seus ciutadans reconeguts en els Tractats Internacionals, i els protegirà contra les
amenaces existents i emergents.
Els valors comuns en que es sustenten els nostres models democràtics i de societat són el fonament de la
llibertat, la seguretat i la prosperitat europees. L’Estat de Dret que desenvolupa un paper essencial a totes
les nostres democràcies, és un factor clau a l’hora de garantir l’adequada protecció d’aquests valors i,
conseqüentment, tots els Estats membres i la UE ho han de respectar plenament.
S’ha de garantir la integritat del nostre territori, mit ançant el coneixement de qui accedeix al territori de la
UE. El control efectiu de les fronteres exteriors és condició prèvia indispensable per tal de garantir la
seguretat, mantenir l’ordre públic i vetllar per el funcionament adequat de les polítiques de la UE, en
consonància amb els nostres principis i valors.
Es seguirà desenvolupant una política migratòria global realment eficaç, millorant la cooperació amb els
països d’origen i trànsit per lluitar contra la migració irregular. D’altra banda, es prendran les mesures
necessàries per a garantir el funcionament de l’acord Schengen.
Es perseguirà la resiliència de la UE contra les catàstrofes naturals i d’origen humà. En aquest cas, són
fonamentals la solidaritat activa i la posada en comú dels recursos.
Per acabar, s’han de protegir les societats europees contra les ciber-activitats malintencionades, les
amenaces híbrides i la desinformació, que tenen el seu lloc en agents estatals i no estatals hostils. Per fer
front a aquestes amenaces, és necessari un enfocament global amb més cooperació, més coordinació, més
recursos i més capacitats tecnològiques.
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b. Desenvolupar una base econòmica sòlida i dinàmica
El Consell aposta per un augment de la inversió a nivell tecnològic i una millora de les condicions
socioeconòmiques dels habitants dels Estats membres de la UE. Aquests dos aspectes són piramidals per la
convivència i el creixement de la UE en general i adopten una focalització primàriament a llarg termini.
Inversió tecnològica: amb més de 500 milions d’habitants dins la UE, el mercat únic i el seu reforçament
resulten primordials pel creixement de la indústria europea i en conseqüència del desenvolupament
econòmic dels Estats membres. El Consell defensa així una mirada ambiciosa, coordinada i dinàmica que
giri al voltant de la indústria, especialment en tecnologia, innovació i en el sector serveis, pel que ja destaca
actualment. La proposta del Consell aposta per la sobirania de la UE dins el sector de la transformació
digital i de la Intel·ligència Artificial respecte a la resta de països competents a escala mundial. El Consell
també reconeix la fragmentació dins la UE com un obstacle a combatre, especialment dins el marc d’I+D i
en la inversió tant a nivell públic com privat. Per aquesta raó, proposa el foment de la inversió en aquests
àmbits, especialment en la creació d’infraestructures.
Caràcter social: el Consell proposa invertir en la capacitació i l’educació per propiciar un esperit
emprenedor i així fomentar la investigació. També reivindica la igualtat de condicions mitjançant la lluita
contra les pràctiques deslleials, les mesures extraterritorials i els riscs que alguns països tercers poden
ocasionar, així com la protecció de les nostres cadenes de proveïment estratègic.
5
c. Construir una europa climàticament neutra, ecològica, justa i social
La transició climàtica ens oferirà una oportunitat real per modernitzar i al mateix temps col·locar-nos en
l'avantguarda mundial d'una economia ecològica. Les polítiques Europees, en aquest sentit, han de ser
coherents amb l'Acord de París. La UE no pot ser l'única que actua: tots els països han d'avançar i
intensificar la seva actuació pel clima.
Europa necessita inclusió i sostenibilitat per assumir els canvis generats per la transició ecològica,
l'evolució tecnològica i la mundialització sense que ningú quedi endarrerit. Conforme els efectes del canvi
climàtic es van fent més visibles i es van estenent, hem d'intensificar la nostra actuació urgentment per tal
de gestionar aquesta amenaça per a la nostra existència. La UE pot i ha de mostrar el camí, escometent
una transformació en profunditat de la seva economia i la seva societat per assolir la neutralitat climàtica.
Això s'ha de fer d'una manera que tingui en compte les circumstàncies nacionals i sigui socialment justa.
L'èxit de la transició ecològica dependrà d'una mobilització important d'inversions privades i públiques,
així com de l'existència d'una economia circular real i d'un mercat de l'energia europeu integrat,
interconnectat i funcional, que proporcioni energia sostenible, segura i assequible, respectant plenament el
dret dels Estats membres a decidir el seu propi combinació energètica. La UE accelerarà la transició a les
energies renovables, augmentarà l'eficiència energètica, reduirà la dependència respecte de les fonts
externes, diversificarà les seves fonts de subministrament i invertirà en solucions per a la mobilitat del futur.
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Paral·lelament, s’ha de seguir millorant el medi ambient a les nostres ciutats i zones rurals, augmentant la
qualitat del nostre aire i les nostres aigües i fomentant l'agricultura sostenible, que és vital per a garantir la
seguretat alimentària i potenciar la producció de qualitat. Estarem al capdavant de l'obstinació per
combatre la pèrdua de biodiversitat i protegir els sistemes mediambientals, inclosos els oceans.
d. Promoure els interessos i valors europeus en l'escena mundial
El Consell Europeu manifesta que en un món ple d’incertesa, complexitat i canvi cada vegada majors, la UE
ha de seguir una direcció d’acció estratègica i augmentar la seva capacitat d’actuar de forma autònoma per
a garantir els seus interessos, defensar els seus valors i mode de vida i contribuir a donar forma al futur
mundial.
Per això la Unió Europea seguirà sent una força impulsora del multilateralisme i l’orde internacional basat
en normes, garantint la transparència i la equitat i totes les reformes necessàries. La UE recolzarà a les
Nacions Unides i a les principals organitzacions multilaterals, i es valdrà de la seva pròpia influència per
dirigir la resposta als reptes mundials, mostrant el camí a la lluita contra el canvi climàtic, fomentant el
desenvolupament sostenible i aplicant l’Agenda 2030, i cooperant amb els països socis en matèria de
migració.
En aquest sentit la UE fomentarà el seu propi i singular model de cooperació com a inspiració per a la
resta, i recolzarà la perspectiva europea per a aquells estats europeus que tinguin la capacitat i la voluntat
d‘adherir-se, perseguint una ambiciosa política de veïnatge. En aquesta direcció desenvoluparà també una
associació global amb Àfrica per a seguir treballant en pro de la pau i estabilitat mundial, fomentant la
democràcia i els drets humans.
Tot i així per a fer feina en aquesta direcció cal tenir més seguretat a la UE i ser més eficaç, i per tal
d’aconseguir-ho cal tenir una política comercial ambiciosa i rigorosa que garanteixi la competència lleial, la
reciprocitat i el benefici mutu és un element central en aquest sentit, tan a nivell multilateral amb una OMC
reformada, com en les relacions bilaterals de la UE amb els seus socis. Així la UE també haurà d’assumir
major responsabilitat respecte la seva pròpia seguretat i defensa, en particular augmentant la inversió en
defensa, desenvolupament de les capacitats i preparació operativa.
Les relacions amb els socis estratègics, en particular els nostres socis transatlàntics, i les potències
emergents han de ser un element fonamental d’una política exterior forta. La UE únicament podrà treballar
amb altres potències mundials en sentit d’igualtat si evita un enfocament fragmentari i presenta un front
unit que sigui recolzat pels recursos de la UE i els seus Estats membres.
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2. Canvi climàtic
Els dirigents de la UE han subratllat la importància d'intensificar l'acció mundial pel clima per assolir
l'objectiu de l'Acord de París de cara a la Cimera sobre l'Acció Climàtica convocada pel secretari general
de les Nacions Unides al setembre.
El Consell Europeu ha convidat al Consell i la Comissió a que impulsin els seus treballs sobre els processos i
instruments que han d'establir-se per assegurar la transició a una UE climàticament neutra, tenint en
compte:


les característiques pròpies de cada país de la UE



la competitivitat de la indústria europea



mesures justes i socialment equilibrades



el dret a decidir la combinació energètica de cadascun



basar-se en les mesures ja acordades per complir l'objectiu de reducció d'aquí a 2030

Una gran majoria d'Estats membres considera que la neutralitat climàtica s'ha d'assolir el 2050 com a
molt tard. El Consell Europeu conclourà les seves orientacions abans que acabi l'any, perquè l'estratègia a
llarg termini de la UE s'adopti a principis de 2020.
El Consell Europeu conclourà les seves orientacions abans que acabi l'any, amb vista a l'adopció de
l'estratègia a llarg termini de la UE i la seva presentació davant la Convenció Marc de les Nacions Unides
sobre el Canvi Climàtic a principis de 2020. En aquest context, el Consell Europeu convida al Banc Europeu
d'Inversions a intensificar les seves activitats en suport de l'acció pel clima.
En aquest context , la UE i els seus Estats membres segueixen resolts a ampliar la mobilització de
finançament internacional per a la lluita contra el canvi climàtic a partir d'una gran varietat de fonts
públiques i privades i a esforçar-se per que el procés d'aprovisionament del Fons Verd per al Clima estigui
ben gestionat i es realitzi a temps i satisfactòriament.
3. Relacions Exteriors
En matèria de relacions exteriors el Consell de la Unió Europea ha recolzat:


La realització d’un nou con unt d’ob ectius estratègics a llarg termini amb Àsia amb mires a la
propera cimera de l’Associació Oriental. Aquesta iniciativa partiria de l’avaluació dels instruments i
mesures existents i començaria com a màxim a principis de 2020.



La transició de poder de la República de Moldàvia i la seva aplicació exemplar de l’Acord de Lliure
Comerç d’Àmbit Ample i Profund.
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Associació Estratègica UE-Àfrica: seguir reforçant els vincles per tal d’assolir els reptes comuns i
mundials.



Estabilitat, seguretat i prosperitat amb Líbia: recolzament de la UE al procés de les NNUU per a que
cedeixin les hostilitats i a una solució política integradora.



La col·laboració UE-Marroc: el Consell de la UE suporta el Consell d’Associació UE-Marroc vinent.



La crida a Rússia: Alliberació dels mariners ucrainians capturats, que torni els vaixells empresonats I
garantitzi la lliure circulació dels vaixells per l’estret de Kerch conforme amb el Dret internacional.
Màxima preocupació pel decret presidencial de Rússia, que atempta contra els objectius dels
Acords de Minsk a que no permet l’expedició simplificada de passaports en algunes regions
d’Ucraïna. El Consell insta que es torni a realitzar les tasques de negociació d’acord amb l’aplicació
dels Acords de Minsk i sobre l’adopció de mesures destinades a restablir la confiança entre les
parts.



El Consell Europeu recorda i reafirma anteriors Conclusions del Consell i del Consell Europeu,
especialment sobre la condemna de les constants accions il·legals de Turquia a la Mediterrània
oriental i el mar Egea. El Consell Europeu expressa la seva profunda preocupació per les activitats
de perforació il·legal que està realitzant Turquia a la Mediterrània oriental i lamenta que Turquia
no hagi respost encara als reiterats crides de la UE al cessament d'aquestes activitats.
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4. Marc Financer Plurianual l
El Consell Europeu manifesta la seva satisfacció per la gran feina realitzada en aquest àmbit durant la
Presidència romanesa i ha pres nota dels diferents elements del paquet del MFP. Ha instat també a la
Presidència finesa que segueixi amb la feina i desenvolupi el marc de negociació. Sobre aquesta base el
Consell intercanviarà opinions el mes d’octubre d’aquest any amb l’ob ectiu d’arribar a un acord abans del
final de 2019.
5. Desinformació i amenaces híbrides
Els líders de la UE recorden la importància de lluitar contra la desinformació i les notícies falses. En
particular, han tingut en compte l’informe de la Presidència i les aportacions de la Comissió i de l’Alta
Representant sobre la seva experiència adquirida amb l’ob ectiu de garantir unes eleccions lliures i netes
El Consell Europeu demana que es segueixi treballant amb la mateixa línia de feina amb l’ob ectiu
d’augmentar la sensibilització, la preparació i la resiliència de les democràcies europees per fer front a la
desinformació. També celebra la intenció de la Comissió d’efectuar una avaluació de tallada de l’aplicació
dels compromisos adquirits per les plataformes en línia i altres firmants del Codi de Bones Pràctiques. La
natura canviant de les amenaces i el risc creixent d’ingerències malintencionades i de la manipulació en
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línia associades al desenvolupament de la intel·ligència artificial i de les tècniques de recopilació de dades
que requereixen una avaluació continua i una resposta adequada.
També manifesten que la UE ha de garantir una resposta coordinada a les amenaces híbrides i a les
ciberamenaces i reforçar la seva cooperació amb els actors internacionals pertinents. El Consell Europeu es
felicita per l’adopció d’un nou marc per a l’establiment de mesures restrictives específiques i per els treballs
realitzats en matèria d’imputació coordinada a nivell de la UE en el context del con unt d’instruments de
ciberdiplomàcia amb l’ob ectiu d’impedir i contrarestar millor els ciberatacs. Convida a les institucions de
la UE, així com també als Estats membres, a elaborar mesures destinades a reforçar la resiliència, a millorar
la cultura de seguretat de la UE per fer front a les amenaces híbrides i a les ciberamenaces procedents de
fora de la Unió, i a protegir millor de tot tipus d’activitats malintencionades les xarxes d’informació i
comunicació de la UE així com els seus processos de presa de decisions.

Podeu trobar el link amb les conclusions i més informació del Consell Europeu clicant aquí.
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