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Temes d’interès

La Comissió Europea oblida el mon local en el seu programa de treball per 2022

La  Comissió  Europea  va  presentar  el  19  d’octubre el  programa de  treball  per  2022 en  el  que
continua desplegant les sis grans ambicions recollides en les orientacions polítiques del mandat de
la Presidenta Von der Leyen per assolir una Europa més verda, justa, digital i resilient. Així també,
es recullen els ensenyaments derivats de la pandèmia i  s’atorga una atenció particular als i  les
joves, proposant que sigui designat el 2022 l’Any Europeu de la Joventut.

El programa presenta 32 noves iniciatives, 26 propostes de simplificació normativa, 76 propostes
prioritàries  pendents  i  la  supressió  de  6  propostes,  en  línia  amb  la  voluntat  de  simplificar  la
normativa europea.

Et text presenta els sis objectius polítics on s’encaixen les diverses iniciatives previstes pel 2022;
destaquem aquelles d’interès local: 1)  el Pacte Verd Europeu: Europa continuarà treballant per
esdevenir  el  primer continent  climàticament  neutre  d’ara  al  2050.  A més del  paquet  legislatiu
“Objectiu 55” aprovat el 2021, la Comissió impulsarà el paquet de “pol·lució zero”, el paquet de
“mesures climàtiques”, la promoció de l’economia circular amb la iniciativa del dret a reparar, i
avançarà en la millora de la biodiversitat i desplegant l’estratègia “De la granja a la taula”; 2) Una
Europa preparada per a l’era digital: la pandèmia ha estat un catalitzador per a l’acceleració de la
digitalització a Europa i al mon. La Comissió continuarà treballant per fer realitat la transformació
digital d’Europa pel 2030, en part reforçant el mercat únic, fonamental per a la innovació europea.
En aquesta línia s’impulsarà la digitalització en l’educació i la formació; 3) Una economia al servei
de les persones:  La recuperació ja s’està accelerant i recuperem l’activitat econòmica dels nivells
previs de la crisi. Cal reflexionar sobre com millorar la resiliència de la nostra economia social de
mercat, destacant el suport que es vol donar a les PIME per accedir al mercat de capitals; 4) Una
Europa més forta al mon: les evolucions geopolítiques actuals evidencien la necessitat de reforçar
la  influència d’Europa en un mon en mutació ràpida i  defensar  els  seus valors  i  interessos;  5)
Promoure l’estil de vida europeu:  els i les joves seran els protagonistes el 2022 en el marc dels
debats de la Conferència sobre el futur d’Europa, iniciada el 2021 i que conclourà la primavera del
proper any. Destaquem en aquest punt “l’estratègia assistencial europea”, que s’adreçarà tant a les
persones cuidadores com a beneficiaris de cures. Finalment el darrer punt: 6) Una nova empenta a
la democràcia europea: que preveu enfortir el paper i la independència dels òrgans per a la igualtat
de tracte. 

El programa de treball informa a la població i els colegisladors sobre els compromisos polítics en
relació amb la presentació de noves iniciatives, la retirada de propostes pendents i la revisió de la
legislació vigent de la UE. El programa no abasta la tasca de la Comissió en qualitat de guardiana
dels Tractats i de garant del compliment de la legislació vigent, ni tampoc les iniciatives ordinàries
que adopta cada any; és alhora, el resultat d'una cooperació estreta amb el Parlament Europeu, els
Estats membres i els òrgans consultius de la UE.

Cal destacar que aquest exercici anual te per objectiu millorar la qualitat de vida de la ciutadania
europea  i  de  les  seves  comunitats.  En  aquest  sentit,  tenim  el  coneixement  que  el  75%  dels
europeus viuen en zones urbanes, que les ciutats són les principals emissores de gasos amb efecte
d’hivernacle; que les ciutats i regions implementen el 70% de les mesures de reducció de canvi
climàtic, i fins el 90% de les mesures d’adaptació, i per tant, el programa de treball de la Comissió
Europea no nombra ni una sola vegada la paraula “local” ni “ciutat” ni “municipi” ni “urbà”. Com
podem implementar el Pacte Verd europeu, que representa l’estratègia de creixement de la Unió si

./C:%2F%2FUsers%2FBlanca%2FOneDrive.old%2FDocuments%2FDIBA%20telework%2F11.%20CE%2FCE%2FPrograma%20de%20treball%202022%2Fcellar_9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0008.02_DOC_1.pdf


no s’implica el mon local en els seus programes de treball? Per aquest camí, serà difícil assolir els
objectius europeus identificats pel 2030 i 2050.

La pandèmia ha evidenciat també una fractura enorme: la  de la  cohesió digital.  Les dades ens
indiquen que la cobertura total de les llars de la UE amb internet d'alta capacitat és d’un 44% a les
zones urbanes, però el percentatge baixa a un 20% a les zones rurals. Cal actuar urgentment. Per
contra, no apareix cap referència en el programa de treball a noves iniciatives locals per avançar en
la transició digital als pobles i ciutats.

El Baròmetre local i regional de 2021 publicat el 12 d’octubre pel Comitè de les Regions mostra que
el 65% dels i les representants electes de les regions, ciutats i pobles d’Europa creuen que no tenen
prou  influència  sobre  la  Unió  Europea,  i  el  86%  d'ells  creuen  que  l'enfortiment  dels  governs
subnacionals en el procés de presa de decisions europeu seria un progrés per a la democràcia de la
Unió. Les dues xifres expliquen una història molt real: la història d'una població que reclama una
Unió Europea que assoleixi resultats al nivell més proper a la seva ciutadania. En cas contrari, cada
cop més gent acabarà qüestionant-ne l'existència. 

Aquesta és la raó per la qual la Unió Europea ja no pot quedar-se en un projecte construït des de
dalt, cec del que passa als territoris, com malauradament s’ha constatat en el recent discurs de la
Comissió sobre l'Estat de la Unió.

Només amb un enfoc de baix a dalt i basat en valors, Europa podrà restaurar la confiança de la seva
ciutadania.

[+] Programa de treball de la Comissió Europea pel 2022 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5246
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/barometer%202021%20teaser%20en.pdf


Agenda

Comitè Europeu de les Regions (CdR)

Aquest mes no està prevista cap sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions. No obstant

això, estan previstes les següents reunions ordinàries de les comissions del CdR: 

 Comissió  de  Ciutadania,  Governança  i  Afers  Institucionals  i  Exteriors  (CIVEX),  16  de

novembre, híbrida (Brussel·les / «Interactio»). 

o Presentació  dels  resultats  de  l’enquesta  «Integració  dels  migrants  al  nivell

subnacional», feta pel CdR i l’OCDE. 

o Debat sobre els Drets Humans a les ciutats de la UE i el marc que els permeti ser

reforçats a nivell local, conjuntament amb l’Agència de Drets Fonamentals de la UE.

o Debat «La Conferència sobre el Futur d’Europa com una oportunitat per reforçar la

democràcia europea. Una perspectiva local i regional». 

 Comissió  de  Recursos  Naturals  (NAT),  22  de  novembre,  híbrida (Brussel·les  /

«Interactio»). 

o Adopció del dictamen d’opinió «Visió a llarg termini per les àrees rurals». 

o Intercanvi d’opinions pel dictamen «Futures normes de la UE sobre ajudes estatals

per a l'agricultura, les zones rurals i la silvicultura». 

o Presentació  d’històries  sobre  salut  i  resiliència  i,  agenda  rural  per  part  dels

membres de la comissió.  

o Debat sobre les perspectives estratègiques del turisme. 

o Intercanvi  d’opinions  pel  dictamen  «Autoritat  de  Resposta  a  Emergències

Sanitàries». 

o Intercanvi d’opinions pel dictamen «La Nova Estratègia Forestal de la UE pel 2030».

 Comissió pel Medi Ambient, el Canvi Climàtic i l’Energia (ENVE),  23 i 24 de novembre,

híbrida (Brussel·les / «Interactio»).

o Lliurament del Premi Acció Transformadora. 

o Adopció  del  dictamen  d’opinió  «Les  autoritats  locals  i  regionals  accelerant  la

implementació de la iniciativa de pol·linitzadors de la UE». 

o Adopció  del  dictamen  d’opinió  «Igualtat  de  gènere  i  canvi  climàtic:  cap  a  la

incorporació de la perspectiva de gènere en el Pacte Verd Europeu». 

o Adopció del dictamen d’opinió «Fent que l’ETS i el CBAM funcionin per a les ciutats

i regions de la UE». 

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/enve.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/nat.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/civex.aspx


o Adopció del dictamen d’opinió «Pla d'acció de la UE: Cap a la contaminació zero de

l'aire, l'aigua i el sòl». 

o Presentació de la Plataforma «Zero Pollution Stakeholder Platform». 

o Adopció del dictamen d’opinió «Modificació de la Directiva d'Energies Renovables

per assolir els nous objectius climàtics per al 2030». 

o Adopció del dictamen d’opinió «Modificació de la Directiva d’Eficiència Energètica

per assolir els nous objectius climàtics per al 2030». 

o Adopció del dictamen d’opinió «Vers una implementació socialment justa del Pacte

Verd». 

o Debat sobre la COP26 de Glasgow.

o Debat sobre la COP15 de la Conferència sobre Diversitat Biològica. 

o Debat sobre la Conferència pel Futur d’Europa. 

o Presentació de la Declaració relativa a la campanya sobre el Pacte Verd.

Aquesta institució organitza també els següents esdeveniments durant el mes de novembre: 

 12 de novembre, en línia: Debat «Green Deal Going G-Local: a discussion on the COP26

outcomes». 

 17, 18 i 23 de novembre, Brussel·les: Fòrum «Young Elected Professionals Forum: young

local leaders write their recommendations for the future of Europe». 

 29 de novembre, en línia: Fòrum «Cities and Regions for International Partnerships 2021».

[+] Informació sobre les sessions plenàries del CdR

Parlament Europeu (PE)

Durant  aquest  mes estan  previstes  reunions  de  les  diverses  comissions  parlamentàries  i  dues

sessions  plenàries  el  10  i  l’11  de  novembre  a  Brussel·les  i,  del  22 al  25  de  novembre a

Estrasburg. 

Són d’interès local els següents informes que es debaten durant la primera sessió plenària:  

 Informe sobre el reforç de la democràcia, la llibertat de premsa i el pluralisme a la UE. 

 Informe sobre l’Àrea d’Educació Europea i el seu enfocament holístic compartit. 

 Debat sobre l’Agència Europea per l’Asil. 

També són d’interès els següents informes de la segona sessió plenària a Estrasburg: 

 Informe sobre la igualtat entre dones i homes a la UE el 2018 – 2020. 

 Debat sobre la llei i la política migratòria legal. 

https://cor.europa.eu/en/our-work/plenaries
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Cities-and-Regions-for-International-Partnerships-2021.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/YEP-Forum-young-local-leaders-write-their-recommendations-for-the-future-of-Europe.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/COP26-outcomes.aspx


 Declaració de la Comissió Europea «Un pla d'acció europeu contra les malalties rares». 

 Informe sobre la mobilització del Fons Europeu d'Ajustament a la Globalització. 

 Debat «El paper de la UE en la lluita contra la pandèmia de la Covid-19: com vacunar el

món». 

 Revisió  del  «Reglament  financer  en  vistes  a  l’entrada  en  vigor  del  marc  pressupostari

plurianual 2021-2027».

 Debat sobre casos de vulneració dels drets humans, democràcia i estat de dret (Regla 144).

Aquest mes el Parlament Europeu organitza, a més, els següents esdeveniments: 

 9 de novembre, en línia: Taller anual sobre els Drets de les Persones amb Discapacitats,

organitzat pel Departament de Política de Drets dels Ciutadans i Afers Constitucionals de la

Comissió de Peticions del Parlament Europeu. 

 9 de novembre, en línia:  Presentació del llibre «Europe's Grand Strategy: Navigating a

New World  Order» de Bart  Szewczyk,  organitzat  pel  Servei  de Recerca  del  Parlament

Europeu. 

[+] Informació del Ple del Parlament Europeu.

Comissió Europea (CE)

 4 de novembre, en línia:  Conferència «Green budgeting: Towards Common Principles»,

organitzat per la Direcció General d’Afers Econòmics i Financers de la CE, el FMI i l’OCDE. 

 5  de  novembre,  Glasgow:  Dia  Europeu de  l’Energia  a  la  COP26  «La  UE  liderant  la

transició energètica global» (cicle de conferències).

 8 de novembre, híbrid (Brussel·les / en línia):  Conferència Anual del Pressupost 2021

«The EU budget and NGEU: fireworks or big bang?». 

 15 de novembre, en línia: Conferència sobre la «Cartografia de l'economia europea post-

COVID-19».

 17 i 18 de novembre, híbrid (Brussel·les / en línia):  Cimera Europea contra el Càncer

2021. 

 18-19 de novembre, Madrid:  3r Fòrum de la UE per un aire net.

 22 i 23 de novembre, en línia: Acte d’inauguració Centre d'assessorament sobre pobresa

energètica. 

 23 de novembre, en línia: Sessió informativa sobre la Missió d’Adaptació al Canvi Climàtic,

organitzat per la Direcció General de Recerca i Innovació de la CE. 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://ec.europa.eu/info/events/information-session-mission-adaptation-climate-change-2021-nov-23_en
https://energy-poverty.ec.europa.eu/about-us/events/energy-poverty-advisory-hub-launch-event-2021_en
https://europa.eu/newsroom/events/eu-clean-air-forum_fr
https://www.europeancancer.org/summit
https://europa.eu/newsroom/events/conference-charting-european-economy-post-covid-19_fr
https://ec.europa.eu/info/events/annual-budget-conference-2021-eu-budget-and-ngeu-fireworks-or-big-bang-2021-nov-08_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-energy-day-cop26-eu-leading-global-energy-transition-2021-nov-05_en
https://ec.europa.eu/info/events/green-budgeting-towards-common-principles-2021_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/upcomingevents.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/upcomingevents.html


Altres esdeveniments europeus

 8-9 de novembre a Ljubljana, Eslovènia: Conferència   d'alt nivell   sobre educació i formació a

l'era digital

 9  de  novembre, en  línia: Webinar sobre  la  convocatòria  “EIT  Culture  &  Creativity”,

organitzat per l’Institut Europeu de la Innovació i la Tecnologia. 

 9 de novembre, en línia: Conferència sobre la garantia infantil: igualtat d'oportunitats per a

tots els infants.

 10 de  novembre,  en línia:  Infoday del  Cluster  6  “Alimentació,  Bioeconomia,  Recursos

naturals, Agricultura i Medi Ambient” del programa Horizon 2020, organitzat pel Centre de

Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) d’Espanya. 

 Del 15 al 30 de novembre, en línia i en múltiples països: Dies Europeus de la Solidaritat

Local 2021, on hi  participa també la  Diputació de Barcelona conjuntament amb l’Institut

Marroquí pel Desenvolupament Local (IMADEL) amb la producció “¡Ojalá!”, guanyadora del

primer premi dels PLATFORMAwards. 

 24 i 25 de novembre, en línia:  Fòrum “Europe, let’s cooperate”,  organitzat per Interreg

Europe. 

Activitats a Barcelona i Catalunya

 2 de novembre, Olivella:  Cicle  de xerrades sobre les prioritats  europees:  "La transició

ecològica  en  els  municipis",  organitzat  per  l’Ajuntament  d’Olivella  amb  el  suport  de  la

Diputació de Barcelona. 

 2 de novembre, en línia:  Formació “Programa CERV: oportunitats de finançament per a

projectes d’acció social”, en el marc del cicle de formacions per accedir als fons europeus

organitzat  per  l’Ajuntament  de Sant  Boi  de Llobregat  amb el  suport  de la  Diputació  de

Barcelona. 

 4 de novembre, en línia:  Formació “Eines pràctiques per a la presentació de sol·licituds

CERV”, en el marc del cicle de formacions per accedir als fons europeus organitzat per

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

 4 de novembre, en línia: Taller “Towards a New Social Economy Agenda for a sustainable

and inclusive Mediterranean”, organitzat per la Unió pel Mediterrani. 

 5  de  novembre,  en  línia:  Jornada “Aplicació  dels  fons  NextGeneration a  Catalunya”,

organitzada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya.

 10 de novembre, Olivella: Cicle de xerrades sobre les prioritats europees: “Per un municipi

amable i resilient”, organitzat per l’Ajuntament d’Olivella amb el suport de la Diputació de

Barcelona. 

https://www.olivella.cat/actualitat/agenda/cicle-de-xerrades-sobre-les-prioritats-europees-per-un-municipi-amable-i-resilient.html
https://jornadaeconomistes.cat/barcelona-sessio-1-7/
https://ufmsecretariat.org/event/ufm-social-economy-workshop/
https://sites.google.com/edu.santboi.cat/formacions-fons-europeus/tercer-sector
https://sites.google.com/edu.santboi.cat/formacions-fons-europeus/tercer-sector
https://www.olivella.cat/actualitat/agenda/cicle-de-xerrades-sobre-les-prioritats-europees-la-transicio-ecologica-en-els-municipis.html
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/
https://www.diba.cat/web/ri/edls
https://localsolidaritydays.eu/
https://eventos.cdti.es/ES/Infoday_Nacional_HE_Cluster6_Convc2022
https://europa.eu/newsroom/events/child-guarantee-equal-opportunities-every-child_fr
https://eit.europa.eu/news-events/events/innovating-eit-creating-new-partnership-eit-culture-creativity-webinar
https://europa.eu/newsroom/events/resetting-education-and-training-digital-age_fr


 12  de  novembre,  Barcelona: Taller “The  Translation  Market  in  Spain:  Technological

Challenge”, organitzat per la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea en el

marc dels #TranslatingEurope Workshops que es celebren arreu d’Europa. 

 15, 16 i 17 de novembre, en línia: “Conferència internacional Cassandra”, organitzada per

EURECAT, comptarà amb la participació d’experts de la Comissió Europea i es centrarà en

les conseqüències del canvi climàtic sobre la salut, la migració, la igualtat de gènere, etc. 

 16 de  novembre,  Barberà  del  Vallès:  Conferència “Els  objectius  de  desenvolupament

sostenible als municipis”,  organitzada per l’Ajuntament de Barberà del Vallès en el marc

dels Dies Europeus de la Solidaritat Local 2021. 

 16 de  novembre,  en  línia:  Webinar “El  repte  digital  d’Europa:  diàleg  amb  experts  de

Catalunya i  la  UE”,  organitzat  per la Delegació del  Govern davant la Unió Europea i  el

Centre d’Estudis de Temes Contemporanis. 

 23 de  novembre,  híbrid  (Barcelona /  en línia):  Webinar “Aula  Mediterrània  Series  of

lectures | Borderlands: Europe and the Mediterranean Middle East?”, organitzat per l’Institut

per la Mediterrània (IEMed) i per l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).  

 24  de  novembre,  Olivella:  Xerrada “La  violència  de  gènere  en  el  marc  de  la  UE”,

organitzada per l'Ajuntament d'Olivella amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

 29 de novembre, Barcelona: Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani – 6a edició. 

Espais d’incidència

Comissió Europea (CE)

 Consulta pública   sobre la «Gestió integrada de l’aigua –llistes revisades dels contaminants

de les aigües superficials i de les aigües subterrànies» (data límit 1 de novembre).

 Consulta pública   sobre «Programa polític – Brúixola per a la dècada digital» (data límit  26

de novembre).

 Consulta pública   sobre “Serveis turístics: iniciativa sobre els lloguers de curta durada” (data

límit: 13 de desembre). 

 Consulta pública   sobre «Qualitat de l’aire – revisió de les normes de la UE» (data límit 16 de

desembre).

 Consulta  pública   sobre  “Recopilació  de  dades:  estadístiques  europees  sobre  població

(ESOP)” (data límit: 23 de desembre).

 Consulta pública   sobre «Serveis turístics: iniciativa sobre lloguers de curta durada» (data

límit 31 de desembre).

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13108-Servicios-turisticos-iniciativa-sobre-alquileres-de-corta-duracion/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12958-Recopilacion-de-datos-Estadisticas-europeas-sobre-poblacion-ESOP-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Calidad-del-aire-revision-de-las-normas-de-la-UE/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13108-Servicios-turisticos-iniciativa-sobre-alquileres-de-corta-duracion/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13089-Programa-politico-Brujula-para-la-decada-digital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Gestion-integrada-del-agua-listas-revisadas-de-los-contaminantes-de-las-aguas-superficiales-y-de-las-aguas-subterraneas/public-consultation_es
https://ufmsecretariat.org/event/regional-forum-2021/
https://www.olivella.cat/actualitat/agenda/xerrada-la-violencia-de-genere-en-el-marc-de-la-ue.html
https://www.ibei.org/ca/aula-mediterrania-series-of-lectures-borderlands-europe-and-the-mediterranean-middle-east_239317
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/delegacions_govern/ue/agenda/act_211019_actepoldigital
https://localsolidaritydays.eu/events/els-objectius-de-desenvolupament-sostenible-ods-als-municipis/
https://cassandraconference.org/registration/
https://ec.europa.eu/info/events/translatingeurope-workshops_en
https://ec.europa.eu/info/events/translatingeurope-workshops/translation-market-spain-technological-challenge-barcelona-2021-nov-12_en


Comitè Europeu de les Regions (CE)

 15 de novembre en línia: Consulta en línia amb les parts interessades sobre la «Modificació

de la Directiva d'Energies Renovables per assolir els nous objectius climàtics per al 2030».

 25 de novembre en línia: Consulta en línia amb les parts interessades sobre la «Modificació

de la Directiva d’Eficiència Energètica per assolir els nous objectius climàtics per al 2030».

Espais de visibilitat 

 Premi salut de la UE 2021   (data límit: 30 de novembre). 

 Premi europeu a la  docència  innovadora 2021   -  Erasmus+ (data  límit:  a establir  en la

convocatòria). 

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-europeu-a-la-docencia-innovadora-2021/
https://gaue.diba.cat/premi-salut-de-la-unio-europea-2021/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/amending-renewable-energy-2.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/amending-renewable-energy.aspx
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