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Temes d’interès

Prioritats de la presidència francesa del Consell de la Unió 

El passat 1 de gener del 2022, França va prendre el relleu a Eslovènia a la presidència de torn del Consell de la
Unió Europea amb l'objectiu d'aconseguir una Europa més sobirana i apostar per un model econòmic que
remi a favor de la transició verda i digital per així assegurar la preservació del planeta. 

El programa de la presidència francesa es basa en els principis i eixos estratègics establerts en l’anomenat
«programa del Trio»: el programa compartit pels tres països que assumiran la presidència del Consell de la
Unió  durant  els  tres  propers  mandats,  que  són  França,  República  Txeca  i  Suècia.  Els  temes  prioritaris
identificats en aquest programa són la protecció de la ciutadania i les llibertats (posant èmfasi en la defensa
dels  anomenats  «valors  europeus»);  la  promoció  d’un  model  econòmic  sostenible;  la  construcció  d’una
Europa  verda,  socialment  justa  i  protectora  de  la  salut;  i  la  consolidació  de  la  UE  com  a  referent  del
multilateralisme internacional. 

El  president  de  la  República  francesa  Emmanuel  Macron  segueix  lògicament  aquesta  estela  en  el  seu
programa per la presidència del Consell, fet que queda patent en el lema de la presidència francesa pels
propers 6 mesos: «Recuperació, força i pertinença», fent al·lusió a la «recuperació» ecològica i digital, la
«força»  per  defensar  i  promoure  els  valors  europeus  i  la  «pertinença»  per  construir  una  visió  europea
comuna a través de la cultura, la història i els valors compartits per la població europea. 

El programa de Macron s’articula doncs al voltant de 3 grans ambicions que marcaran l’estratègia del Consell:

1) «Una Europa més sobirana»: reforçant l’espai Schengen, controlant la migració i millorant la política d’asil,
enfortint Europa en termes de seguretat i defensa, promovent l’estabilitat als seus països veïns i potenciant la
contribució  de  la  UE  en  la  lluita  contra  els  reptes  globals  (consolidant  així  el  seu  rol  de  referent  del
multilateralisme global); 

2) «Un nou model europeu de creixement»: ambició que busca fer d'Europa un gran continent de producció,
creació  d'ocupació,  innovació  i  excel·lència  tecnològica,  així  com  conciliar  l’activitat  econòmica  amb  les
ambicions climàtiques europees, promoure la innovació i el creixement dels actors del món digital europeu i
millorar les condicions laborals a Europa; 

3)  «Una Europa humana»:  consistent en prestar atenció a les preocupacions dels ciutadans i  ciutadanes
europees en el marc de la Conferència sobre el Futur d’Europa (CoFoE), la defensa de l’Estat de Dret i dels
valors europeus i la promoció de la idea d’una Europa «orgullosa de la seva cultura, confiada en la ciència i el
coneixement, decidida a lluitar contra la discriminació i compromesa amb el futur de la seva joventut». 

Si bé el programa no interpel·la en cap moment al  món local (només es fa una menció a les missions del
programa Horizon Europe, i com aquestes han de promoure la innovació a les ciutats), convé dir que Macron
ha volgut destacar en altres ocasions el rol de les regions i ciutats per fer front als reptes europeus. En aquest
sentit, el president francès va intervenir en l’últim ple del 2021 del Comitè Europeu de les Regions (CdR) per
tal  de  presentar  el  seu programa per  la  presidència  del  Consell,  tot  destacant  «la  representativitat  i  la
importància  del  CdR»,  el  paper  clau  que  tenen  els  governs  locals  i  regionals  en  la  defensa  dels  valors
europeus i de la democràcia europea» i va celebrar el paper crucial que han jugat i que continuen jugant
aquests actors alhora de fer front a la pandèmia de la COVID-19. Macron també va expressar la seva intenció
de treballar amb el CdR durant aquests propers 6 mesos per tal de fer front de forma òptima als reptes
d’Europa. Resta per veure fins a quin punt França implicarà de forma efectiva al món local i regional en les
seves activitats atès que, com diu Macron, aquests actors són claus per construir el futur d’Europa. 

[+] Informació sobre el programa de la presidència francesa del Consell de la Unió 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/programme/programme-de-la-presidence/


Agenda

Comitè Europeu de les Regions (CdR)

Aquest mes està prevista la 148ª sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions pels dies 26 i

27 de gener, en format híbrid. Els dictàmens i resolucions més rellevants pel món local que es

debaten i adopten al ple són: 

 Dictamen d’iniciativa sobre “Una visió a llarg termini per a les zones rurals de la UE”.

 Dictamen d’iniciativa sobre “El marc estratègic de la UE sobre salut i seguretat en el treball

2021-2027”.

 Dictamen d’iniciativa sobre “Les autoritats locals i regionals acceleren la implementació de

la Iniciativa de pol·linitzadors de la UE”. 

 Dictamen  d’opinió  “Cap  al  transport  per  carretera  d'emissions  zero:  desplegant

infraestructures  de  combustibles  alternatius  i  reforçant  els  estàndards  de  rendiment

d'emissions de CO2”. 

 Resolució sobre la “Conferència sobre el Futur d’Europa”. 

 Dictamen d’opinió sobre “La igualtat de gènere i canvi climàtic: cap a la incorporació de la

perspectiva de gènere en el Pacte Verd Europeu”. 

 Dictamen d’opinió “Pla d'acció de la UE: cap a la contaminació zero de l'aire, l'aigua i el sòl”.

 Presentació de l’informe sobre l’impacte dels dictàmens del Comitè de les Regions. 

Durant el ple s’organitzaran les presentacions i debats següents:

 Presentació de les prioritats de la presidència francesa del Consell de la Unió. 

 Debat sobre la visió a llarg termini de l’àrea rural. 

 Debat d’Alt Nivell sobre la implementació de la cohesió, amb la Comissària Europea per la

Cohesió i la Reforma, Elisa Ferreira. 

 Debat sobre els assumptes d’interès de la UE per a les autoritats locals i regionals. 

 Cerimònia d’entrega del Premi «Alcalde Pawel Adamowicz». 

 Debat  amb  els  membres  del  grup  de  treball  del  ple  de  la  COFOE  sobre  Democràcia

Europea. 

No està previst cap reunió ordinària de les comissions del CdR. 

[+] Informació sobre les sessions plenàries del CdR



Parlament Europeu (PE)

Durant aquest mes està prevista  una sessió plenària del  17 al 20 de gener a Estrasburg on es

renovaran els principals càrrecs d’aquesta institució per a la segona part  del  present mandat i,

alhora tindrà lloc una mini sessió a Brussel·les el 27 de gener. 

L’agenda del primer ple, preveu la presentació del programa d’activitats de la presidència francesa

del Consell de la UE que s’ha iniciat l’1 de gener i s’estendrà fins el 30 de juny de 2022.

Aquest mes el Parlament Europeu organitza alhora, els següents esdeveniments: 

 12 de gener, en línia: Taula rodona «EPRS online policy roundtable: 10 issues to watch in

2022», organitzat pel Servei de Recerca del Parlament Europeu (EPRS). 

 25 de gener, en línia: Taller «Coping with the pandemic: Psychosocial consequences of the

corona crisis», organitzat pel Panell d’Avaluació d’Opcions Científiques i Tecnològiques del

Parlament Europeu (STOA). 

[+] Informació del Ple del Parlament Europeu.

Comissió Europea (CE)

 18 – 19 de gener, en línia: InfoDay Missions Horizon Europe, organitzat per la Comissió

Europea.

 18 de gener, en línia: InfoDay Erasmus+ Partenariats per a la Innovació 2022, organitzat

per l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura (EACEA).

 19 de gener,  en línia:  Infoday sobre el  Mecanisme per Connectar  Europa (Connecting

Europe Facility), organitzat per la Comissió Europea. 

 24 -26 de gener, Brussel·les: Fòrum Humanitari Europeu 2022. 

 31 de gener, híbrid (Luxemburg / en línia): Taller «Energy Transition Expertise Centre

Stakeholder  Workshop»,  organitzat  pel  Centre  d’Expertesa  en  Transició  Energètica

(EnTEC).

 31  de  gener,  en  línia:  InfoDay  Erasmus+  Esport,  organitzat  per  l’Agència  Executiva

Europea d’Educació i Cultura (EACEA). 

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-day-erasmus-sport_en
https://hadea.ec.europa.eu/news/save-date-first-connecting-europe-facility-digital-calls-info-day-2021-12-21_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-partnerships-innovation-forward-looking-projects-2022_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en


Altres esdeveniments europeus

 11 de gener, en línia: Webinar «How can local and regional authorities meet their climate

and energy goals with reduced dependence on subsidies: support through PROSPECT+»,

organitzat per PROSPECT +. 

 21 de gener: Dia europeu de la mediació.

 28 de gener:  Dia europeu de la protecció de dades.

Activitats a Barcelona i Catalunya

 18 de gener,  en línia:  Conferència «Next Generation EU:  presentació PERTE de Salut

d'Avantguarda», organitzada per ACCIÓ. 

 18 de gener, en línia:  Conferència «Horizon Europe: Acord de consorci per a l'explotació

dels resultats individuals», organitzada per ACCIÓ. 

 25 de  gener,  en  línia:  Jornada «Clúster  2  Cultura,  Creativitat  i  Societat  Inclusiva  i  el

programa Ciutadania, igualtat, drets i valors de la UE», organitzada per l’Agència de Gestió

d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 

 31 de gener, en línia: 31a Jornada europea del Consell Català del Moviment Europeu.

Espais d’incidència

Comissió Europea (CE)

 Consulta pública   «Qualitat de les aigües de bany – revisió de la normativa de la UE» (data

límit: 20 de gener).

 Consulta pública   «Fons Europeu de Desenvolupament Regional i Fons de Cohesió 2014-

2020: avaluació ex-post» (data límit: 9 de febrer). 

 Consulta  pública   «Facilitar  opcions  alimentàries  més  saludables:  establiment  de  perfils

nutricionals» (data límit: 7 de març). 

 Consulta  pública   «Modificació  del  Reglament  del  Marc  Financer  Pluriennal  2021-2027»

(data límit: 7 de març). 

 Consulta pública   «Organismes de promoció de la igualtat: normes vinculants» (data límit: 18

de març). 

 Consulta  pública   sobre  «Materials  de  reproducció  vegetal  i  forestal»  (data  límit:  27  de

març).

 Consulta pública   sobre  «La protecció de la llibertat de Mitjans de Comunicació a la UE:

noves normes» (data límit: 21 de març). 

https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/Jornada-Cluster-2-Cultura-Creativitat-i-Societat-Inclusiva-25_01_22
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13301-Fondo-Europeo-de-Desarrollo-Regional-y-Fondo-de-Cohesion-2014-2020-evaluacion-ex-post_es
https://movimenteuropeu.cat/
https://www.coe.int/en/web/portal/28-january-data-protection-day
https://www.diba.cat/es/web/convivencia/dia-europeu-mediacio
https://h2020prospect.eu/news-events/webinar-how-can-local-and-regional-authorities-meet-their-climate-and-energy-goals


Comitè Europeu de les Regions (CE)

 Consulta   escrita amb les parts interessades sobre la millora de les condicions laborals de

les persones que treballen a través de plataformes digitals (data límit: 4 de febrer).

Espais de visibilitat 

 Premi Regió europea emprenedora 2023   (data límit: 29 de març).

 Premi Europa Nostra 2022   (data límit: 1 de febrer).

 Premi Green Leaf 2024   (data límit 25 de març).

 Capital Europea del medi ambient 2024   (data límit:  25 de març).

 Premi Impacte Horitzó 2020   (HORIZON-WIDERA-2022-ImpactPrize) (data límit: 8 de març).

Per a més informació sobre les  convocatòries dels programes europeus i conèixer els principals
fons europeus disponibles per al món local, us convidem a accedir a la  Guia d’Ajuts de la Unió
Europea (GAUE) de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona. 

https://gaue.diba.cat/
https://gaue.diba.cat/cercador/
https://gaue.diba.cat/premi-impacte-horitzo-2022-horizon-widera-2022-impactprize-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/capital-europea-del-medi-ambient-2024-premi/
https://gaue.diba.cat/premi-europeu-green-leaf-2024-premi/
https://gaue.diba.cat/premis-europa-nostra-2022/
https://gaue.diba.cat/premi-regio-europea-emprenedora-2023/
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